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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 146/19/107019/Ζ2
(1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ...................................................
Ίδρυση διατμηματικού Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μεθοδολο−
γίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης σε συ−
νεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής και Τη−
λεπικοινωνιών, Ψυχολογίας και Φιλολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών με τίτλο «Γνωσιακή Επιστήμη». ...............................
Ίδρυση Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυ−
τιλία στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχο−
λής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημί−
ου Πειραιώς και καθορισμός του Εσωτερικού του
κανονισμού. .........................................................................................
Ίδρυση Εργαστηρίου Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής
στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και
Στατιστικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κα−
θορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.............
Ίδρυση Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής των Επι−
χειρήσεων και των Αγορών στο Τμήμα Χρημα−
τοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσω−
τερικού κανονισμού του. ..........................................................
Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στην Πο−
λυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης. .....................................................................
Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στην Πο−
λυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης. .....................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄),
β. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,
δ. του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄),
ε. του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄),
στ. της υπ’ αριθμ. 92382/Α1/11.6.2015 υπουργικής απόφα−
σης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.
ΠΑΙ.Θ) (ΦΕΚ 1183 Β΄),
2. Την υπ’ αριθμ. 8975/24.7.2013 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη μονιμοποίηση της
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Μαρίας Αδάμ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και
Γραμμικά Υποδείγματα» (ΦΕΚ 857/12.8.2013 τ. Γ΄),
3. Την υπ’ αριθμ. 102/24.2.2015 αίτηση της Καθηγήτρι−
ας Μαρίας Αδάμ για τη μεταβολή του γνωστικού της
αντικειμένου,
4. Την απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής Θετικών
Επιστημών (πρακτ. αρ. 15/16.3.2015) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού
αντικειμένου της ως άνω Καθηγήτριας και το γεγονός
ότι δεν υπάρχουν Τομείς,
5. Το υπ’ αριθμ. 4901/24.4.2015 έγγραφο της Πρυτα−
νείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αφορά στην
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Καθηγήτριας
Μαρίας Αδάμ,
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ−
νου της Καθηγήτριας Μαρίας Αδάμ του Χρήστου του
Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρι−
κή της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, από «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Γραμ−
μικά Υποδείγματα», σε «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και
Θεωρία Πινάκων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2015
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
F
Αριθμ. πράξης 103
(2)
Ίδρυση διατμηματικού Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μεθοδολογίας,
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης σε συνεργασία
με τα Τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ψυχολογίας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γνωσι−
ακή Επιστήμη».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7.10.2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπ’ αριθμ. Β7/459/25.9.1998 (ΦΕΚ 1073 τ. Β΄/
14.10.1998) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 63536/Β7/6.8.2002 (ΦΕΚ 1196 τ. Β΄/26.8.2003)
και 13827/Β7/6.4.2006 (ΦΕΚ 484 τ. Β΄/18.4.2006) υπουρ−
γικές αποφάσεις, που αφορά στο Διαπανεπιστημιακό−
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη»,
το οποίο δεν αναμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 και θα παύσει τη λειτουργία του μετά
την περάτωση των σπουδών των φοιτητών που έχουν
εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015.
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Τμημάτων που
συμμετέχουν στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίαση 18−3−2015).
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήμα−
τος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
20−4−2015).
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών (συνεδρίαση 9.2.2015).
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 13.2.2015).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 2.7.2015).
10. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμη−
μάτων:
− Υπ’ αριθμ. 1445/25.11.2010 αξιολόγηση Τμήματος Με−
θοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του
ΕΚΠΑ.
− Υπ’ αριθμ. 818/6.6.2011 αξιολόγηση Τμήματος Πληρο−
φορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.
− Υπ’ αριθμ. 924/7.3.2014 αξιολόγηση του τότε Προ−
γράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παι−
δαγωγικής και Ψυχολογίας (το οποίο εντάχθηκε στο
Τμήμα Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ.
− Υπ’ αριθμ. 1809/23.7.2014 αξιολόγηση Τμήματος Φι−
λολογίας του ΕΚΠΑ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
τμημάτων Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της
Επιστήμης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ψυχο−
λογίας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Επιστήμης σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών, Ψυχολογίας και Φιλολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Γνωσιακή Επιστήμη» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα: 1) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας
της Επιστήμης, 2) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
3) Ψυχολογίας, 4) Φιλολογίας, θα λειτουργήσουν από
το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γνωσιακή Επιστήμη»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του
Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστο−
ρίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
1. Το Δ−ΠΜΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανά−
πτυξη ενός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών με αντικείμενο τη «Γνωσιακή Επιστήμη», η
οποία συνίσταται στη διεπιστημονική μελέτη της νόη−
σης και των νοητικών φαινομένων και συστημάτων με
συνεργασία επιστημόνων από τα πεδία της Γνωστικής
Ψυχολογίας, των Νευροεπιστημών, της Πληροφορικής,
της Φιλοσοφίας και της Γλωσσολογίας.
2. Στόχοι του Προγράμματος είναι: α) Η ανάπτυξη
της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν
την ανθρώπινη νόηση και μάθηση. β) Η αποτελεσμα−
τικότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πληροφορική
και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. γ) Η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επι−
στημονικού δυναμικού σε τομείς με ανάπτυξη και ζήτηση
στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
δ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για σχεδίαση, διεξαγωγή, επί−
βλεψη, ερμηνεία και αξιοποίηση ερευνών και εφαρμογών
τους. ε) Η προσέλκυση και εκπαίδευση άξιων φοιτητών
για την προώθηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών και για την ανάπτυξη και υποστήριξη της έρευ−
νας στα συνεργαζόμενα τμήματα. στ) Η αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής
των συνεργαζόμενων τμημάτων. ζ) Η δημιουργία νέων
επιστημόνων που θα στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύ−
ματα, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους οργανισμούς και
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα
πρέπει να μπορούν:
• Να απαριθμήσουν τους επιστημονικούς κλάδους που
συνεργάζονται στη μελέτη της νόησης και να εξηγήσουν
τις ιδιαίτερες μεθόδους και αντικείμενα του καθενός,
να διακρίνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη με−
λέτη του νου, να εξηγούν τους κυριότερους τρόπους
προσομοίωσης νοητικών διεργασιών και αλγορίθμους
προσομοίωσης νοήμονος συμπεριφοράς, να περιγρά−
φουν τα μέρη του κεντρικού νευρικού συστήματος και
τις βασικές λειτουργίες τους, να περιγράφουν τις βα−
σικές γνωστικές λειτουργίες και τα κυριότερα πειρά−
ματα με τα οποία έχουν μελετηθεί, να περιγράφουν τα
επίπεδα γλωσσολογικής περιγραφής και τις βασικές
γλωσσικές δομές σε καθένα από αυτά, να εξηγούν τις
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διαφορές μεταξύ των φιλοσοφικών προσεγγίσεων στη
σχέση σώματος−νου.
• Να σχεδιάζουν και να εκτελούν πειραματικές διαδι−
κασίες, να σχεδιάζουν και να εκτελούν υπολογιστικές
προσομοιώσεις, να αναζητούν έγκυρες πηγές πληρο−
φόρησης και να αναλύουν κριτικά την επιστημονική
βιβλιογραφία σε θέματα νόησης, να επεξεργάζονται
και να αξιοποιούν μελέτες από διεπιστημονικό φάσμα
προσεγγίσεων στη νόηση.
• Να θέτουν επιστημονικά ερωτήματα στο πλαίσιο
της τρέχουσας βιβλιογραφίας, να σχεδιάζουν διαδικα−
σίες εμπειρικής προσέγγισής τους (με συμπεριφορικά
πειράματα, νευροαπεικονιστικές ή οφθαλμοκινητικές
καταγραφές, προσομοιώσεις, ή κατασκευή τεχνητών
συστημάτων), να εκτελούν πειραματικές διαδικασίες και
να ερμηνεύουν τα αποτελέσματά τους, να εντοπίζουν
πεδία θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος και
να οργανώσουν την εκπόνηση διατριβής για τη μελέτη
τους.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Δ−ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) στην «Γνωσιακή Επιστήμη». Ο τίτλος απονέ−
μονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών με αναφορά των ονομάτων όλων των συνερ−
γαζόμενων Τμημάτων στους χορηγούμενους τίτλους
σπουδών.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Δ−ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ,
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι
Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυ−
χιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλ−
λοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/
2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα, σε πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ή οκτώ (8)
διδακτικά εξάμηνα σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως
εξής: Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε
120. Η δομή του Δ−ΠΜΣ συνίσταται σε (α) υποχρεωτική
παρακολούθηση 7 μαθημάτων «κορμού» (42 μονάδων
ECTS) και 8 μαθημάτων «επιλογής» (48 μονάδων ECTS)
και (β) εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας
(30 μονάδων ECTS).
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
•
•
•
•
•

Γνωσιακή Επιστήμη
Γνωστική Ψυχολογία
Νευροεπιστήμες
Νοήμονα Συστήματα
Στατιστική Ι

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS
6
6
6
6
6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
• Φιλοσοφία
του νου
• Γλωσσολογία

ECTS

6
6

Άρθρο 8
Προσωπικό

• Πειραματική
μεθοδολογία
• Αντίληψη
• Μάθηση, μνήμη,
ευπλαστότητα
• Αρχές τεχνολογίας
γνώσεων
• Συγκίνηση και
νόηση
• Καταγραφή
οφθαλμοκινήσεων

6

Στο Δ−ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ των συνεργαζομένων Τμημάτων
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκο−
ντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις
του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(επιλογή τριών)

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(επιλογή τριών)

6
6
6

• Πολυαισθητηριακή
αντίληψη
• Υπολογιστικά
μοντέλα
• Προηγμένη τεχνητή
νοημοσύνη
• Γνωσιακή
νευροεπιστήμη
• Λειτουργική μαγνη−
τική τομογραφία
• Φιλοσοφία της
αντίληψης
• Γνωσιακή
γλωσσολογία
• Υπολογιστική
γλωσσολογία
• Νευρογλωσσολογία
• Θεωρία σύνταξης
• Ειδικά θέματα
γνωσιακής επιστήμης
• Προσαρμοστική
νοημοσύνη
• Πολύπλοκα
κοινωνικά συστήματα

6

ΣΥΝΟΛΟ

18

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(επιλογή δύο)

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

6
6

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι
(20) άτομα κατ’ έτος.

ECTS

• Αντίληψη χρόνου
• Νόηση
μηανθρώπινων
οργανισμών
• Μηχανική μάθηση
• Αντίληψη λέξεων
• Στατιστική ΙΙ
• Νευροβιολογία
νόησης και
συμπεριφοράς
• Εισαγωγή στο
MATLAB
• Συνείδηση
• Γλωσσικές
λειτουργίες:
εγκέφαλος και
συμπεριφορά
• Γλωσσική
κατάκτηση
• Ειδικά θέματα
γνωσιακής
επιστήμης

6
6

ΣΥΝΟΛΟ

12

6
6
6
6

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δ−ΠΜΣ θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των συνεργαζό−
μενων Τμημάτων καθώς και πρόσθετοι χώροι αιθουσών,
γραφείων και εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστη−
μών και της Φιλοσοφικής Σχολής, συμπεριλαμβανομένου
του εργαστηρίου Γνωσιακής Επιστήμης του Τμήματος
Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού που
περιέχεται σε αυτό.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ−ΠΜΣ «Γνωσιακή Επιστήμη» θα λειτουργήσει μέχρι
και το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6
6
6

6

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Δ−ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 13.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

6

6

*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1466/13.8.2007)
Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η κατανομή τους
σε εξάμηνα σπουδών μπορεί να αναθεωρείται ανά δι−
ετία με απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής
φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των οργάνων και θα
περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπου−
δών.

ΠΟΣΟ

Δαπάνες για αναλώσιμα
και άλλες προμήθειες

1.000

Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών
(διοικητικού, διδακτικού
και τεχνικού προσωπικού)

9.000

Εξοπλισμός

1.000

Υποτροφίες

1.000

Γενικές δαπάνες

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

13.000

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Γνωσιακή Επιστήμη»
θα καλύπτεται: α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά
προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά
προγράμματα, δ) επιμορφωτικά ή άλλα χρηματοδοτού−
μενα προγράμματα, ε) χορηγίες και δωρέες.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 20154506
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία
στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυ−
τιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραι−
ώς και καθορισμός του Εσωτερικού του κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του Ν. 2083/
1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄
159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του Ν. 4009/
2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄, 28.5.2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. 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).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιο−
μηχανίας (συνεδρίαση 16.7.2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 27.7.2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
την ίδρυση εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη
Ναυτιλία στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής
Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής
Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιά,
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Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία, το
οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανά−
γκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
• Ανάλυση δεδομένων της ναυτιλίας και των θαλάσ−
σιων μεταφορών
• Παρακολούθηση ναυτιλιακών δεικτών
• Παρακολούθηση ποσοτικών στοιχείων ναύλων, φορ−
τίων, νέων κατασκευών και χρηματοδοτήσεων
• Ποσοτική μοντελοποίηση των εξελίξεων στη ναυτι−
λία και στις θαλάσσιες μεταφορές
• Δημιουργία υποδειγμάτων πρόβλεψης ναύλων, φορ−
τίων, φορολογικών εσόδων και δασμών
• Ποσοτική επεξεργασία τάσεων, εξελίξεων και ροών
• Καινοτομικές εφαρμογές σε ναυτιλιακά δεδομένα
• Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων της ναυτιλίας
• Σχεδίαση και ανάπτυξη οικονομετρικών συστημάτων
που θα συμπεριλαμβάνει και τον κλάδο της ναυτιλίας
• Τεχνικές χρησιμοποίησης στατιστικών δεδομένων
από τον κλάδο της ναυτιλίας
• Θέματα που άπτονται του τομέα της ναυτιλίας και
χρήζουν ποσοτικής ανάλυσης
• Ανάλυση ναυτιλιακών δεδομένων με μεθοδολογίες
χρονικών σειρών
• Διενέργεια ανάλυσης αγοράς με χρήση ερωτηματο−
λογίων στον κλάδο της ναυτιλίας και των θαλασσίων
μεταφορών
• Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων και δημοσί−
ευση των αποτελεσμάτων
• Σχεδίαση πίνακα ναυτιλιακών δεδομένων που θα
ανανεώνεται ανά εξάμηνο
• Δημιουργία σύντομου ενημερωτικού σημειώματος
σε τρίμηνη βάση
• Δημοσίευση πρακτικών από την οργάνωση σεμινα−
ρίων, ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων, συμμετοχών σε
επιστημονικές ενώσεις, επιμελητήρια κ.λπ.
Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ναυτιλιακών
Σπουδών, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστη−
μίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδι−
ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστη−
ριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με Κέντρα Ερευνών
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τα προβλεπόμενα
στην ισχύουσα νομοθεσία.
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6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές του
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή−
ματος Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και
Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς που ορίζεται
με τη διαδικασία κατά τις κείμενες διατάξεις.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο−
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιό−
τητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
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 ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά

όργανα και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία πα−
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού
και διδακτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργο
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογα−
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).
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 εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 20154504
(4)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής
στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοι−
κητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατι−
στικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του Ν. 2083/
1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄
159)
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του Ν. 4009/
2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28.5.2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. 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).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής (συνεδρί−
αση 9.7.2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 27.7.2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Ποσοτικής Χρηματοοικονο−
μικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατι−
στικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό
του εσωτερικού του κανονισμού.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τρα−
πεζικής Διοικητικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ερ−
γαστήριο «Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής», το οποίο
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε
θέματα όλων των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων
της Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής και συμβάλει στην
σύνδεση του Τμήματος με τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού
και Δημοσίου Τομέα.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Εργαστηρίου Ποσοτικής Χρηματοοικονο−
μικής είναι η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, καθώς και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαί−
δευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των
σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη
πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυ−
τών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργα−
σίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Άρθρο 3
Τομείς Δραστηριότητας
Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο
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θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νο−
μοθεσίας, κυρίως σε θέματα:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου
• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και κάλυψης εξειδικευμένων εκπαι−
δευτικών αναγκών
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των απο−
φοίτων
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και γνωσιακών ανα−
γκών.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημό−
σιου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Ινστιτούτα και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομέ−
νων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επι−
στημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργα−
στηρίου, και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα
• Αύξησης και βελτίωσης της παραγόμενης έρευνας
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με δη−
μοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων
• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού Εκπαι−
δευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χρηματο−
οικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, που κατέχουν θέσεις των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από εξωτε−
ρικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από μέλη
του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από υποψήφιους διδάκτορες,
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι−
κού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Διοίκηση Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, που ορίζεται με την υφιστά−
μενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευ−
ση του Τμήματος ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
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του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η
σύνταξη των αναγκαίων εισηγήσεων προς τη Συνέλευση
του Τμήματος.

Διευκρινίζεται ότι, η οικονομική διαχείριση των εσό−
δων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους
έργων και των σχετικών δαπανών, θα γίνεται από τον Ει−
δικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημί−
ου Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 6
Εγκατάσταση – Λειτουργία

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονι−
σμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που πα−
ραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των ερευνητικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο χώρο
εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγμα−
τοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια 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
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό−
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή, μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή/και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανισμούς κ.α.
2. Τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, δια−
λέξεων
3. Τη διάθεση ερευνητικών εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.

Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 20154500
(5)
Ίδρυση Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής των Επιχει−
ρήσεων και των Αγορών στο Τμήμα Χρηματοοικονο−
μικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρη−
ματοοικονομικής και Στατιστικής, του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού κανονι−
σμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του Ν. 2083/
1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄
159).
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28.5.2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. 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).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής (συνεδρί−
αση 9.7.2015).
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8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 27.7.2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής των
Επιχειρήσεων και των Αγορών στο Τμήμα Χρηματο−
οικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής
Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού του
κανονισμού.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τρα−
πεζικής Διοικητικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ερ−
γαστήριο «Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και
των Αγορών», το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκ−
παιδευτικές ανάγκες σε θέματα όλων των επι μέρους
γνωστικών αντικειμένων της Χρηματοοικονομικής των
Επιχειρήσεων και συμβάλει στην σύνδεση του Τμήματος
με τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής των
Επιχειρήσεων και των Αγορών είναι, η προαγωγή της
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η βελ−
τίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών
αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή
και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο
χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις
του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Άρθρο 3
Τομείς Δραστηριότητας
Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο
θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νο−
μοθεσίας, κυρίως σε θέματα:
− Χρήση του εργαστηρίου στην βελτίωση της διδα−
σκαλίας των σχετικών μαθημάτων του Τμήματος τόσο
σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδι−
αίτερη έμφαση δίνεται στις διδακτικές εφαρμογές με
χρήση της ηλεκτρονικής πληροφορίας, προγραμμάτων
λογισμικού και των βάσεων δεδομένων.
− Χρήση του εργαστηρίου για την προαγωγή της βα−
σικής έρευνας και των εφαρμογών της.
− Διασύνδεση του εργαστηρίου με συναφείς ιδρυματι−
κούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στις μετακλήσεις διαπρεπών ερευνητών.
− Ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμέ−
νης έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση
με Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, τις τράπεζες
και τους θεσμικούς φορείς της αγοράς (Χρηματιστήριο
Αξιών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος
κ.λπ.).
− Δημιουργία πρόσθετων προοπτικών απασχόλησης
των φοιτητών και προσέλκυση υποτροφιών αριστείας
− Προσέλκυση πόρων από χορηγίες και αμειβόμενα
προγράμματα
− Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων που προά−
γουν την επιστήμη της χρηματοοικονομικής
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− Παραγωγή ενημερωτικού υλικού και βάσεων δεδο−
μένων
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού Εκπαι−
δευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χρηματο−
οικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, που κατέχουν θέσεις των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από εξωτε−
ρικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από μέλη
του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από υποψήφιους διδάκτορες,
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι−
κού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, που ορίζεται με την υφιστά−
μενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευ−
ση του Τμήματος ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η
σύνταξη των αναγκαίων εισηγήσεων προς τη Συνέλευση
του Τμήματος.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονι−
σμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που πα−
ραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των ερευνητικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο χώρο
εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγμα−
τοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια 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
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
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4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή/και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανισμούς κ.α.
2. Τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, δια−
λέξεων
3. Τη διάθεση ερευνητικών εν γένει επιστημονικών
προϊόντων
4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι, η οικονομική διαχείριση των εσό−
δων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους
έργων και των σχετικών δαπανών, θα γίνεται από τον Ει−
δικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημί−
ου Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς).
Άρθρο 8
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, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό−
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή, μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 32882
(6)
Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στην Πολυτε−
χνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση με αριθμό 2912/9.7.2015)
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) την απόφαση της συνεδρίασης με αριθμό 11/25.11.2014
της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε−
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συνηγορεί
στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας Ευσταθίου Κικκινίδη, από το Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για τη μετάκλησή
του στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Α.Π.Θ.
γ) το έγγραφο με αριθμό 29914/8.7.2015 του Τμήματος
Διδακτικού Προσωπικού στο οποίο περιλαμβάνεται σχε−
τική εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ και
δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κα−
θηγητή, στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., από τις
υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις καθηγητών του
Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάκλη−
ση του καθηγητή πρώτης βαθμίδας Ευσταθίου Κικκινίδη
του Σταύρου, από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πο−
λυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., στην ίδια βαθμίδα και
στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικές διεργασίες με
έμφαση στην αξιοποίηση ενεργειακών πόρων και την
αντιρρυπαντική τεχνολογία», με μεταφορά της πίστω−
σής της θέσης του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ
F
Αριθμ. 32883
(7)
Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στην Πολυτε−
χνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση με αριθμό 2912/9.7.2015)
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) την απόφαση της συνεδρίασης με αριθμό 11/25.11.2014
της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι−
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συνηγορεί στη
μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή πρώ−
της βαθμίδας Ανανία Τομπουλίδη, από το Τμήμα Μη−
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χανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για τη μετάκλησή
του στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
γ) το έγγραφο με αριθμό 29915/8.7.2015 του Τμήματος
Διδακτικού Προσωπικού στο οποίο περιλαμβάνεται σχε−
τική εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ και
δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κα−
θηγητή, στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., από τις
υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις καθηγητών του
Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάκλη−
ση του καθηγητή πρώτης βαθμίδας Ανανία Τομπουλίδη
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του Γεωργίου, από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., στην ίδια βαθμίδα
και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο: «Θερμοδυναμική με
έμφαση στην κλασική θερμοδυναμική, καύση, μηχανές
εσωτερικής καύσης, εφαρμοσμένη θερμοδυναμική», με
μεταφορά της πίστωσής της θέσης του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ

20676

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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