
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Έρευ-
νας, στην Κοινωνικοοικονομική, και Περιβαλλο-
ντική Αειφορία», στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών».

2 Ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Οικονο-
μίας Διοίκησης και Πληροφορικής του μόνιμου 
μέλους ΕΤΕΠ Δημητρίου Νασιόπουλου του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου.

3 Έγκριση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσι-
μων ημερών εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου της Πανεπιστημιακής 
Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ κατά το Α΄ Εξάμηνο του 
2017 (απόφαση Δ.Σ. αριθμ. 1152/24.11.2016).

4 Έγκριση του διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείρι-
ση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευ-
ση» του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8149 (1)
 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 

Έρευνας, στην Κοινωνικοοικονομική, και Περι-

βαλλοντική Αειφορία», στο Τμήμα Διεθνών Ευ-

ρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οι-

κονομικών Επιστημών».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/

6-09-2011 τ.  Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 
του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/08-12-2014 τ. Α΄) «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-

ξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 60 του 
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ. Α') «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/6-09-2011 τ. Α΄).

γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του Ν. 2083/1992 
(ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ. Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτα-
της Εκπαίδευσης» και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδί-
ου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από την 
παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/
16-07-2008) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές».

δ) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ. Α΄/16-07-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/
τ. Α΄/24-11-1983) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 
141/10-06-2003, τ. Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

ε) Του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το με αριθμ. 3772/06-06-2014 έγγραφο του Πρύτα-
νη, με το οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας 
το Σχέδιο Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με 
απόφαση Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08/05/2014) και 
του οποίου το Π.δ. σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρού-
νται στην υπηρεσία δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

3. Τις με αρ. πρωτ. 1739/21-03-2016 και 2510/
19-04-2016 επιστολές του Εμμ. Γιακουμάκη, Πρύτανη 
Ο.Π.Α. με θέμα «Αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδο-
μών» και «Θεσμοθέτηση και Αναβάθμιση Εργαστηρι-
ακών Υποδομών» αντίστοιχα προς τον Κοσμήτορα και 
τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών.

4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών (8η Συνεδρία/24-05-2016).

5. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών (8η Συνεδρία/26-05-2016).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (3η Συνεδρία/20-10-2016) για 
την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Έρευ-
νας στην Κοινωνικό -Οικονομική και Περιβαλλοντική 
Αειφορεία» (Τίτλος στα αγγλικά: Research laboratory 
on Socio-Economic and Environmental Sustainability - 
ReSEES), στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι-
κών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Έρευνας στην Κοινωνικό - Οικονομική και Περιβαλλοντι-
κή Αειφορεία» (Τίτλος στα αγγλικά: Research laboratory 
on Socio-Economic and Environmental Sustainability - 
ReSEES), στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι-
κών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον ακόλουθο 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εργαστήριο 
με τίτλο: «Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικό - Οι-
κονομική και Περιβαλλοντική Αειφορεία» (Τίτλος στα 
αγγλικά: Research laboratory on Socio-Economic and 
Environmental Sustainability - ReSEES, το οποίο εξυπη-
ρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο «Αειφόρος Διαχείρηση των Φυσικών Πόρων 
και της Ενέργειας: Οικονομικές, Οικονομετρικές, Κοινωνι-
κές και Πολιτικές Πτυχές». Κεντρικός ρόλος στην αποστο-
λή του ReSEES είναι η επιδίωξη της αριστείας στη διεξα-
γωγή και την παρουσίαση της έρευνας και η διερεύνηση 
ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον, τους φυσικούς 
πόρους και της ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές και 
χωρικές κλίμακες. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησι-
μοποιεί το ReSEES περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική 
ανάλυση, κοινωνικοοικονομική και οικονομετρική ανά-
λυση, περιβαλλοντική αποτίμηση, πολιτική και θεσμική 
ανάλυση, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική-οικονομική 
μοντελοποίησης, ανάλυση κύκλου ζωής, την ανάλυση 
κινδύνου, συστήματα γεωγραφικών πληροφορικών, 
θεωρία παιγνίων, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής 
λήψης αποφάσεων.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό: 
i. Την κάλυψη ή υποστήριξη σε προπτυχιακό και με-

ταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι-
κονομικών Σπουδών καθώς και άλλων Τμημάτων και 
Σχολών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε 
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη-

τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. 

ii. Την επιστημονική ανάλυση και την προώθηση της 
έρευνας στον τομέα της Αειφόρου Διαχείρισης των Φυ-
σικών Πόρων και της Ενέργειας: Οικονομικές, Οικονομε-
τρικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές». 

iii. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊ-
κά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 

iv. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 

ν. Τη δημιουργία και διαχείριση του απαραίτητου εξο-
πλισμού και εγκαταστάσεων για τους παραπάνω σκο-
πούς.

vi. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρε-
σιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται:
- Από Καθηγητές και Λέκτορες του Οικονομικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης που κατέχουν ή τα ερευνητικά τους ενδιαφέ-
ροντα εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά αντικεί-
μενα του εργαστηρίου.

- Από μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς 
και

- Από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού 
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή (σύμφωνα 
με το άρθρο 2 στοιχ. (ι) του Ν. 4009/2011 ) του Τμήμα-
τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικα-
σία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του 
Ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και τις κείμενες 
διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύουν, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται:

- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,

- η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-
ματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του ερ-
γαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,
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- η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως 
εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου,

- η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό

- η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά 
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
εργαστηρίου,

- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου,

- η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού 
και προϋπολογισμού του εργαστηρίου τους οποίους 
υποβάλλει στο Τμήμα

- ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του 
εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος και

- η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί 
στο εργαστήριο.

Άρθρο 5
Κανόνες Λειτουργίας

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις 
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ωράριο 
εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται 
για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο 
λειτουργεί σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί από 
το Πανεπιστήμιο για την εγκατάσταση των οργάνων και 
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την 
άσκηση του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα 
στοιχεία του Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρήση 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 χρήση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους 
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που απο-
σκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας 
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές, 
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και 
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργα-
να και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κα-
τάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 

της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου

Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το εργα-
στήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη στην οποία 
ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος της.

Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι-
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του 
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016, τ. Α΄), και οι οποίοι 
προέρχονται από:

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

II. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

III. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

IV. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. από ιδίους πόρους, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

VI. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
για τους σκοπούς του.

VII. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
VIII. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 

κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και 
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
εργαστηρίου.

IX. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση 
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν 
γίνει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

Χ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

- Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγρά-
φων,

- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων,
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
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2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία 
του εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα-Λογότυπο

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Έρευ-
νας στην Κοινωνικό - Οικονομική και Περιβαλλοντική 
Αειφορεία» (Τίτλος στα αγγλικά: Research laboratory 
on Socio-Economic and Environmental Sustainability - 
ReSEES και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με 
το λογότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία 
του Διευθυντή του εργαστηρίου αναγράφονται στους 
χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το ερ-
γαστήριο.

2. Το λογότυπο του εργαστηρίου θα πρέπει να ακολου-
θεί τα πρότυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Ο.Π.Α. 
και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

3. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος με την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.

4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 10322 (2)
Ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Οικο-

νομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του μόνι-

μου μέλους ΕΤΕΠ Δημητρίου Νασιόπουλου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 29 παρ. 2 και 79 παρ. 4 

του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6-9-2011).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 3 περ. 2 

του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/11-2- 2014).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 

(ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15-5-2014).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄/

21-2-2016).
5. Την από 04-10-2016 απόφαση του Κοσμήτορα της 

Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής για τον 
ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 54/14-11-2016 εισήγηση της 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής περί ένταξης του 
ανωτέρω στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Οικονομίας 
Διοίκησης και Πληροφορικής αφού ελήφθησαν υπό-
ψιν, μεταξύ άλλων, Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
το οποίο έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικεί-
μενο θέσης του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
Πληροφορικής.

7. Οι τίτλοι Σπουδών του ενδιαφερόμενου: α)Το Πτυχίο 
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πάτρας (2000). β) Το Διδακτορικό 
Δίπλωμα «Μοντελοποίηση και προσομίωση διαδικα-
σιών ανάπτυξης νέων προϊόντων πληροφορικής» από 
το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

8. Την από 15-11-2016 (3η Συνεδρίαση) απόφαση της 
Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πλη-
ροφορικής.

9. Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 3407/8-4-2014 
διαπιστωτική πράξη Πρύτανη «Αυτοδίκαιη ένταξη μελών 
της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (ΕΤΕΠ) σε θέσεις βάσει της προβλεπόμενης στο 
άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας ΕΤΕΠ του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 3783/Β΄/23-11-2016), 
με την οποία ο ανωτέρω εντάχθηκε αυτοδίκαια από 
11-5-2016 σε οργανική θέση ΕΤΕΠ του Πανεπιστη-
μίου, κατηγορίας ΤΕ Βαθμίδας Β΄, του άρθρου 29 του 
Ν. 4009/2011.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο 
στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικό 
διάταγμα.

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 142/ 24-6-2016 αίτηση του εν-
διαφερόμενου.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Την ένταξη στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του άρθρου 29 παρ. 2 του 
Ν. 4009/2011 της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πλη-
ροφορικής του μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ κατηγορίας ΤΕ Βαθ-
μίδας Β΄ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δημητρίου 
Νασιόπουλου του Κωνσταντίνου, μετά την από 15-11-
2016 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομί-
ας Διοίκησης και Πληροφορικής, επειδή είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος σπουδών και συντρέχουν οι 
λοιπές προϋποθέσεις, προκειμένου να επιτελεί εργαστη-
ριακό - εφαρμοσμένο διδακτικό έργο και την αυτοδίκαιη 
μετατροπή της οργανικής θέσης ΕΤΕΠ κατηγορίας ΤΕ 
που κατέχει σε αντίστοιχη θέση που προβλέπεται στο 
άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 μέλους κατηγορίας 
Ε.ΔΙ.Π. Βαθμίδας Β΄, διατηρώντας την, κατά το χρόνο της 
ένταξής της, βαθμολογική και μισθολογική κατάστασή 
της έως την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του 
άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος 
και του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 531 (3)
Έγκριση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσι-

μων ημερών εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου της Πανεπιστημιακής 

Φοιτητικής Λέσχη Α.Π.Θ κατά το Α΄ Εξάμηνο του 

2017 (απόφαση Δ.Σ. αριθμ. 1152/24.11.2016).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 
ΤΟΥ Α.Π.Θ., 

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αρίθμ. 387/07-10-1983 Π.δ. (Αρ. ΦΕΚ 141/

Α΄/1983) «Οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία Φοιτητικών 
Λεσχών».

2. Την υπ’ αριθμ. 127518/Ζ2 (ΦΕΚ Β΄ 1860/2015) «Καθι-
έρωση ωρών εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες στο μόνιμο ή με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικό προσωπικό της 
Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
Ν. 4354/2015.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./31/38343/ 
23.02.2016 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργι-
κού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) σχετικά με την 
κίνηση διαδικασιών πρόσληψης -μεταξύ των οποίων - 
πέντε (5) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., κατη-
γορίας Υ.Ε. Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων/Θυρωρών και την 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε υπ’  
αριθμ. 1146/4-8-2016, περί έγκρισης πινάκων κατάταξης 
της ΣΟΧ 1/2016 της ΠΦΛ του ΑΠΘ και πρόσληψης είκοσι 
ενός (21) ατόμων από 22/8/2016.

6. Ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. λει-
τουργεί όλες ανεξαιρέτως τις ημέρες της εβδομάδας, 
συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, 
όπως απαιτείται από τις ανάγκες κάλυψης της σίτισης 
των φοιτητών (πρωινό, γεύμα και δείπνο). Ειδικότερα 
δε, λειτουργεί από την 8.00 π.μ. έως και την 22.00 μ.μ., 
αποφασίζουμε: 

α. Εγκρίνουμε για το Α΄ εξάμηνο του 2017 την απασχό-
ληση σε πέντε (5) υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης 
Α.Π.Θ., για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του κτιρί-

ου της Υπηρεσίας, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας τους κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ

ΦΥΛΑΚΩΝ/
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ/

ΘΥΡΩΡΩΝ
5 1.440 1.600

β. Εγκρίνουμε την δαπάνη ποσού ευρώ 4.662,40 που 
προκαλείται από την εφαρμογή της απόφασης αυτής 
για την κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Φ.Λ για το 
οικονομικό έτος 2017 (ΚΑΕ 0263).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

Ι

Αριθμ. Πράξης 102 (4)
    Έγκριση του διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δια-

χείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκ-

παίδευση» του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 

Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 περ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228), του 
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και του 
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).

β) Του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο 
για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).

2. Την υπ’ αριθμ. 1/04-02-2013 πράξη του Συμβουλίου 
του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ (ΦΕΚ 
44/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-02-2013).

3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15-3-2013 υπουργική από-
φαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9-Γ42) διαπιστωτική πράξη διορισμού 
του Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ.

4. Το άρθρο 34, του Ν.  4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.  Α΄/
07-10-2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)»
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5. Το άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄/
08-12-2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».

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 (ΦΕΚ 
98/τ. Α΄/22-04-2005).

7. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24/τ. Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄1466) 
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα-
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

9. Το Π.δ. 82 (ΦΕΚ123/τ. Α΄/03-06-2013) «Συγχώνευση 
Σχολών-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημά-
των-Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του 
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ».

10. Την με αριθμ. 1/31-03-2016 απόφαση της Συνέ-
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων.

11. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΦ2.1/1640/28-04-2015 έγγρα-
φο του ΑΤΕΙ-Θ προς την ΑΔΙΠ μαζί με τη συνημμένη σε 
αυτό έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και 
το αριθμ. 624/28-04-2015 πρωτόκολλο της ΑΔΙΠ κατά-
θεσης της έκθεσης.

12. Τις με αριθμ. 1/31-03-2016 και 4/03-11-2016 απο-
φάσεις της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Τεχνολόγων Γεωπόνων.

13. Τη με αριθμ. 4/29-11-2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλο-
νίκης.

14. Την απόφαση της 79ης/24-11-2016 Συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του University of Nicosia (Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας).

15. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΦ15/5049/23-11-2016 Ειδι-
κό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του University of 
Nicosia (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη 
λειτουργία του διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο «διαχείριση 
Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», όπως 
υποβάλλεται από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί-
μων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονί-
κης σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης, της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Επιστημών Αγω-
γής, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, οργα-
νώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018 διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος και 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» σύμφωνα με τους όρους 
του ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, που έχει υπο-
γραφεί μεταξύ τους και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148Α΄). Την υλοποίηση του Προγράμματος από 
μέρους του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει το Τμήμα 
Τεχνολόγων Γεωπόνων και από μέρους του Πανεπιστή-
μιου Λευκωσίας αναλαμβάνουν το Τμήμα Διοίκησης, της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Επιστημών 
Αγωγής, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής. Επισπεύδον Τμήμα του 
Προγράμματος είναι το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων και έρευνας μεταπτυχιακού επιπέδου, στα 
επιστημονικά πεδία της περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(management) επιχειρήσεων, της αειφόρου οικονομι-
κής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
επικοινωνίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ., μέσω των ειδικεύσεων του, είναι 
η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών περιβάλλοντος, 
με προσανατολισμό στην πράσινη επιχειρηματικότη-
τα, στη διείσδυση της περιβαλλοντικής καινοτομίας σε 
επιχειρήσεις, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην οικονομική 
διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην αξι-
οποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης επιχειρημα-
τικών δράσεων μέσω περιβαλλοντικών προγραμμάτων 
της ΕΕ, καθώς και στον σχεδιασμό και ανάπτυξη Περι-
βαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, 
οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

1. Η κατανόηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών 
θεμάτων και των επιδράσεων τους στην επιχειρηματική 
ανάπτυξη και προοπτική.

2. Η εξειδίκευση στην εφαρμογή μέτρων περιβαλλο-
ντικής πολιτικής στο χώρο των επιχειρήσεων.

3. Η εγκατάσταση και επιθεώρηση Συστημάτων Ελέγ-
χου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο χώρο των επι-
χειρήσεων.

4. Ο σχεδιασμός επιχειρηματικών στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και 
θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης.

5. Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στο 
χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και των κοινωνικών ομά-
δων και οργανισμών.

6. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης, στο πλαίσιο της τυπικής της μη τυπικής και 
δια βίου εκπαίδευσης.

7. Η απόκτηση περιβαλλοντικών γνώσεων και η δια-
σύνδεση τους με τις θεωρίες μάθησης και τις σύγχρονες 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις στα θέματα περιβάλλοντος 
και αειφόρου ανάπτυξης,

8. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων περι-
βαλλοντικής επικοινωνίας.
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Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, 
στα επιστημονικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπου-
δών τους, θα αποκτούν ένα από τους τρείς πιο κάτω 
τίτλους σπουδών στους οποίους οδηγεί το κοινό Μετα-
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διαχείριση 
Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (MSc 
in Environmental Management and Environmental 
Education):

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Περι-
βάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (MSc 
Environmental Management and Environmental 
Education) (Γενικός Τίτλος).

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Περιβάλλο-
ντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία (MSc Environmental Management 
and Environmental Education - Entrerpreunership and 
Innovation)

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Περιβάλ-
λοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση 
και Επικοινωνία (MSc Environmental Management 
and Environmental Education - Education and 
Communication).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών και 
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της Κύπρου 
και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου, εφόσον έχουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας 
και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΚΥΣΑΤΣ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζεται σε 1,5 ακαδημαϊκό 
έτος Ειδικότερα συγκροτείται από σύνολο 90 ECTS, σε 3 
εξάμηνα (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Master), απαιτούνται τρία (3) τουλάχιστον 
ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης κα-
θώς και η επιτυχής παρακολούθηση 9 μαθημάτων ή 7 
Μαθημάτων και Μεταπτυχιακής Εργασίας (90 ECTS).

Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήμα-
τα Κορμού και σε μαθήματα Ειδίκευσης /Κατεύθυνσης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών κάθε φοιτητής υπο-
χρεούται να παρακολουθήσει:

Α. Χωρίς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: τέσσε-
ρα (4) μαθήματα κορμού (40 ECTS) και πέντε (5) μαθή-
ματα ειδίκευσης/κατεύθυνσης (50 ECTS)

Β. Με Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: τέσσερα 

(4) μαθήματα κορμού (40 ECTS), τρία (3) μαθήματα ει-
δίκευσης/κατεύθυνσης (30 ECTS) και ένα (1) μάθημα 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS) Κάθε 
φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τρία (3) μα-
θήματα (30 ECTS) κάθε εξάμηνο.

Εξάμηνο Α:
• 3 μαθήματα κοινού κορμού (30 ECTS)
Εξάμηνο Β:
• 1 μάθημα κοινού κορμού (10 ECTS)
• 2 μαθήματα ειδίκευσης/κατεύθυνσης (20 ECTS)
Εξάμηνο Γ:
Χωρίς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
• 3 μαθήματα ειδίκευσης/κατεύθυνσης (30 ECTS)
Με Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
• 1 μάθημα ειδίκευσης/κατεύθυνσης (10 ECTS) 
• 1 μάθημα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 

ECTS) 
Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ορίζεται ως εξής:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ 
(Υποχρεωτικά) ECTS

1. Περιβαλλοντικά Προγράμματα και 
Πολιτική 10

2. Οικονομία Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 10

3. Περιβαλλοντική Ρύπανση και Δράση 10
4. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων και 
Αειφορία 10

Σύνολο ECTS Κοινού Κορμού 40
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ειδίκευση Α: «Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» ECTS

Χωρίς Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία: Υποχρεωτικά τα μαθήματα από 
1 μέχρι 5
Με Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: 
Επιλογή 3 μαθημάτων από το 1 μέχρι 5 και
υποχρεωτικό το 6
1. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 10
2. Συστήματα Τεχνικής Επιθεώρησης (ISO 
14001) 10

3. Πράσινη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 10
4. Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Επενδύσεις 10
5. Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη 
Αποφάσεων 10

6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20
Σύνολο ECTS Ειδίκευση Α 50
Ειδίκευση Β: «Εκπαίδευση και Επικοινωνία» ECTS
Χωρίς Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία: Υποχρεωτικά τα μαθήματα 1 
μέχρι 5
Με Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: 
Επιλογή 3 μαθημάτων από το 1 μέχρι 5 και
υποχρεωτικό το 6
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1. Οικιακή Εξοικονόμηση και Ανακύκλωση 10
2. Κλιματική Αλλαγή, Προσαρμογή και 
Μετριασμός 10

3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και 
Συνείδηση 10

4. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και ΜΜΕ 10
5. Περιβαλλοντικές Δράσεις στην 
Εκπαίδευση 10

6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20
Σύνολο Μαθημάτων ECTS Ειδίκευση Β 50

Τα μαθήματα του προγράμματος προσφέρονται στην 
Ελληνική, αλλά δύναται κατά περίπτωση να προσφέρο-
νται και στην Αγγλική γλώσσα. Με απόφαση του Σ.Ο. του 
Π.Μ.Σ. και έγκριση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γί-
νεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων 
και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Οι προσφερόμενες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018 ανέρχονται στον αριθμό των εκατό πενήντα 
(150) φοιτητών. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να με-
ταβληθεί, βάσει αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του 
Δ.Π.ΜΣ. Το Δ.Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν 
συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός εισακτέων φοιτη-
τών, που θα καθορίζεται από το Σ.Ο. Καθ’ υπέρβαση του 
προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός ένας 
(1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
(Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε σε σχετικό διαγωνισμό εσωτερικών 
μεταπτυχιακών σπουδών του γνωστικού αντικειμένου 
του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1) υπότροφος του Κυπριακού Κρά-
τους. Με απόφαση του Σ.Ο. ο αριθμός των υποτρόφων 
μπορεί να αυξάνεται.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Οι Καθηγητές και Λέκτορες των συμβαλλόμενων Ιδρυ-
μάτων, εφόσον επιθυμούν, θα έχουν την δυνατότητα 
να απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Δ.Π.Μ.Σ.. 
Επιπλέον, δύνανται να απασχοληθούν και επιστήμονες 
από άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/16-7-2008). Η ανάθεση της 
διδασκαλίας των μαθημάτων θα ορίζεται με απόφαση 
του Σ.Ο. για τα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. ανά-
λογα με τις απαιτούμενες ειδικότητες τους, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. και την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί 
η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, κυρίως για την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
των μαθημάτων, καθώς και την υποστήριξη των φοιτη-
τών (βιβλιοθήκη, κ.λπ.). Ειδικότερα, θα χρησιμοποιηθούν 

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και υλικό διαδικτυακών 
εφαρμογών, συστήματα και διαδικτυακές εφαρμογές 
εκπαίδευσης. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνι-
κή υποδομή του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, (βιβλιοθήκες, εργα-
στήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός μηχανο-
λογικός και κτιριακός εξοπλισμός). Επίσης δύναται να 
χρησιμοποιηθεί και όποια άλλη μέθοδος κριθεί από το 
Συντονιστικό όργανο (Σ.Ο.), ως κατάλληλη για την εύ-
ρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. 
ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.λπ.).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται αρχικά 
να είναι πενταετής (μέχρι το 2022-23), βάσει του ειδι-
κού πρωτοκόλλου συνεργασίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονί-
κης και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με δυνατότητα 
επέκτασης του εφόσον θεωρηθεί αμοιβαία επωφελής 
(Ν. 4009/2011, ΦΕΚ 195Α΄, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας-Πόροι

Το κόστος διεξαγωγής του προσφερόμενου Δ.Π.Μ.Σ. 
θα καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοι-
τητών. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών θα καθο-
ρίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος, με αποφάσεις των οικείων 
οργάνων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, ύστερα από 
πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου. Παράλληλα το 
Συντονιστικό Όργανο μπορεί να επεξεργαστεί και σχέδιο 
απαλλαγών από τα δίδακτρα (είτε εν όλω, είτε εν μέρει) 
για μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με κοινωνι-
κά, οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Επιπλέον το 
Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να χρηματοδοτείται από άλλες πηγές 
όπως χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ. Τα έξοδα υποβολής των 
αιτήσεων, καθώς και η οικονομική συμμετοχή των φοι-
τητών για το προσφερόμενο Δ.Π.Μ.Σ. θα καταβάλλονται 
απευθείας από τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας, το οποίο θα έχει και την ευθύνη της συνολικής 
οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση, ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ   
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