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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 21643/26-3-2019 απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση
κανονισμού του προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Αστικό, Αστικό Δικονομικό
και Εργατικό Δίκαιο» (Β΄ 1143) του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 24730/25-4-2019 απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση
κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Εμπορικό Δίκαιο» (Β΄ 1881)
του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3

Ίδρυση του νέου ερευνητικού εργαστηρίου «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής» του Τμήματος
Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έγκριση
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

4

Αυτοδίκαιη ένταξη μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1229
(1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 21643/26-3-2019 απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση κανονισμού του προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Αστικό, Αστικό Δικονομικό
και Εργατικό Δίκαιο» (Β΄ 1143) του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(υπ΄ αρ. 3028/22-7-2020 συνεδρίαση)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύ-

Αρ. Φύλλου 4160

θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 134).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος
Α΄ 140), τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων
31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύουν.
6. Τις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-2017: «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) και β) 131757/Ζ1/
2-8-2018: «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη
φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387) αποφάσεις του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019
έγγραφο με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/
2018 για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ) (Α΄ 142).
8. Τις υπό στοιχεία: α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα» (Α´ 114), β) 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», και γ) 227378/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
(Α´ 114)», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατά-
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ξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018
«Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α´ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432,
διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.
10. Την υπ΄ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και τις
υπ΄ αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 4589/1010-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/12-12-2019
(ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/13-02-2020 (ΑΔΑ:
9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύτανη του Α.Π.Θ. για
την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
11. Την υπ΄ αρ. 21643/26-3-2019 απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αστικό, Αστικό
Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» (Β΄ 1143) του Τμήματος
Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (υπ΄ αρ. 163/16-6-2020 συνεδρίαση).
13. Την υπ΄ αρ. 30088/15-7-2020 θετική εισήγηση της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (υπ΄ αρ.
21/1-7-2020 συνεδρίαση).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ.,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση, κατ΄ εξαίρεση και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, της υπ΄ αρ. 21643/26-3-2019
απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (B΄ 1143),
ως προς:
την αντικατάσταση των Άρθρων 4 και 5 ως ακολούθως:
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εγγραφής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή
Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.
Ο αριθμός των εισακτέων κατ΄ έτος ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.
Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με υποβολή φακέλου
υποψηφιότητας, μετά από προκήρυξη, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
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Η προκήρυξη προσδιορίζει:
α) Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων.
β) Τα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής
τους.
γ) Τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών.
δ) Τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.
Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
β) Αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος
της αλλοδαπής και, στη δεύτερη περίπτωση, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το
ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
δ) Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο με τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (Εrasmus), η
τυχόν κατοχή άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
προερχόμενου από Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος
της αλλοδαπής, η τυχόν επιτυχής εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και η λοιπή
επιστημονική δράση και η επαγγελματική εμπειρία του
υποψηφίου. Προκειμένου περί τίτλων μεταπτυχιακών
σπουδών Νομικής Σχολής αλλοδαπών Πανεπιστημίων,
θα πρέπει να προσκομίζεται, πέρα από το σχετικό τίτλο,
και πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
ε) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερου,
σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης,
το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση
γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες
στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο
Νέας Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος
ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Άρθρο 5
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις
προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνει σε δύο φάσεις:
1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση
όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά
ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 4.
2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι
αντίστοιχες βαθμολογίες είναι οι ακόλουθες:
α) Γενικός βαθμός πτυχίου (5-10), πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή τρία (3), με ανώτατο όριο τα
τριάντα (30) μόρια.
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β) Μέσος όρος της βαθμολογίας των υποχρεωτικών μαθημάτων της ειδίκευσης που επιλέγει ο υποψήφιος (Αστικό Δίκαιο ή Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ή Εργατικό Δίκαιο),
πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή πέντε (5).
γ) Μέσος όρος της βαθμολογίας των υποχρεωτικών
μαθημάτων του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού
και Εργατικού Δικαίου, πλην των υπό 2β μαθημάτων
ειδίκευσης, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή
τέσσερα (4).
δ) Δημοσιευμένες μελέτες σε νομικά περιοδικά ή/και
συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα: δύο (2) μόρια
για κάθε δημοσίευση ή πρόγραμμα.
ε) Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (Εrasmus): από δύο (2) έως τέσσερα (4) μόρια
[δύο (2) ανά εξάμηνο].
στ) Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (με υποχρεωτική την αγγλική, γαλλική ή γερμανική), η οποία,
ανάλογα με το αν είναι επιπέδου Β2 (καλή γνώση), C1
(πολύ καλή γνώση) ή C2 (άριστη γνώση), λαμβάνει ένα
(1), τρία (3) ή πέντε (5) μόρια, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται
ότι η μέγιστη βαθμολογία είναι πέντε (5) μόρια, δίχως
δυνατότητα υπέρβασης των μορίων λόγω γνώσης πολλών ξένων γλωσσών.
ζ) Σχετική επαγγελματική εμπειρία: από δύο (2) έως
έξι (6) μόρια, με αντιστοίχιση δύο (2) μορίων ανά τριετία.
η) Επιτυχής εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών: πέντε (5) μόρια.
θ) Κατοχή άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Νομικής Σχολής: πέντε (5) μόρια.
3. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου,
καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ο τελικός
πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία
του Π.Μ.Σ.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, εφόσον δεν υπερβαίνουν τους
τριάντα (30). Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος
αριθμός σπουδαστών, εισάγεται εκείνος που έχει τον
μεγαλύτερο μέσο όρο σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα
του Τομέα.
Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία
του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως ή
ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση που θα τους ανακοινωθεί),
εντός τριών (3) ημερών από τη σχετική ενημέρωση, για
το αν αποδέχονται την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. και τους
όρους λειτουργίας του. Η παράλειψη απάντησης μέσα
στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά
αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχόντων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 21643/26-3-2019 απόφαση της Συγκλήτου (Β΄ 1143).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Αριθμ. 29921π.ε
(2)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 24730/25-4-2019 απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Εμπορικό Δίκαιο» (Β΄ 1881)
του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(υπ΄ αρ. 3030/29-7-2020 συνεδρίαση)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 134).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και
ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση
Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων
31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύουν.
6. Τις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-2017: «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) και β) 131757/Ζ1/
2-8-2018: «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη
φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των
Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387), αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019
έγγραφο με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/
2018 για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Α΄ 142) (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).
8. Τις υπό στοιχεία: α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα» (Α΄ 114), β) 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»
(Α΄ 114), δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατά-
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ξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018
«Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432,
διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.
10. Την υπ’ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του ΑΠ.Θ. για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ)
και τις υπ’ αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΓΤΒ),
4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ- 3ΡΕ) και 18588/13-02-2020
(ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύτανη του
ΑΠ.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
11. Την υπ’ αρ. 24730/25-4-2019 απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εμπορικό
Δίκαιο» (Β΄ 1881) του Τμήματος Νομικής της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 164/7-7-2020 συνεδρίαση).
13. Την υπ’ αρ. 31303/27-7-2020 θετική εισήγηση της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠ.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 22/27-7-2020) και
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ.,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση, κατ΄ εξαίρεση και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, της απόφασης της Συγκλήτου
με αριθμό 24730/25-4-2019 σχετικά με την έγκριση κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Εμπορικό Δίκαιο» (Β΄ 1881) του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως προς:
την αντικατάσταση των Άρθρων 4 και 5 ως ακολούθως:
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εγγραφής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Ο αριθμός των εισακτέων κατ΄ έτος ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές Η εισαγωγή στο ΠΜΣ
γίνεται με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, μετά από
προκήρυξη, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Η προκήρυξη προσδιορίζει:
α) Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων.
β) Τα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής
τους.
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γ) Τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών.
δ) Τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.
Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ.
β) Αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος
της αλλοδαπής και, στη δεύτερη περίπτωση, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το
ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
δ) Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο με τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (Erasmus), η
τυχόν κατοχή άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
προερχόμενου από Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος
της αλλοδαπής, η τυχόν επιτυχής εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και η λοιπή
επιστημονική δράση και η επαγγελματική εμπειρία του
υποψηφίου. Προκειμένου περί τίτλων μεταπτυχιακών
σπουδών Νομικής Σχολής αλλοδαπών Πανεπιστημίων,
θα πρέπει να προσκομίζεται, πέρα από το σχετικό τίτλο,
και πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
ε) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερου,
σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης,
το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση
γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες
στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο
Νέας Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος
ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις
προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνει σε δύο φάσεις:
1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση
όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά
ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 4.
2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι
αντίστοιχες βαθμολογίες είναι οι ακόλουθες: α) Γενικός
βαθμός πτυχίου (5-10), πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή τρία (3), με ανώτατο όριο τα τριάντα (30) μόρια.
β) Βαθμός του υποχρεωτικού, ενιαίου μαθήματος Σύνθεσης - άλλως, Εμβάθυνσης - του Εμπορικού Δικαίου
(συντιθέμενου από το Δίκαιο Εταιρειών, το Δίκαιο Αξιόγραφων και το Πτωχευτικό Δίκαιο - Εξυγίανση επιχειρήσεων), άλλως, ο μέσος όρος βαθμολογίας των ως άνω
επί μέρους υποχρεωτικών μαθημάτων της σύνθεσης,
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πολλαπλασιαζόμενος, σε κάθε περίπτωση, με τον συντελεστή πέντε (5).
γ) Μέσος όρος της βαθμολογίας των λοιπών μαθημάτων επιλογής του Εμπορικού Δικαίου (Ναυτικού, Ανταγωνισμού, Διανοητικής Ιδιοκτησίας), πολλαπλασιαζόμενος
με τον συντελεστή τέσσερα (4).
Αν δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοίχιση με τα παραπάνω
υπό β) και γ) μαθήματα, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος
της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων του Εμπορικού
Δικαίου του υποψηφίου, που πρέπει πάντως να περιλαμβάνει τα παραπάνω υποχρεωτικά μαθήματα και ένα
τουλάχιστον από τα επιλογής, πολλαπλασιαζόμενος με
τον συντελεστή πέντε και μισό (5,5).
δ) Δημοσιευμένες μελέτες σε νομικά περιοδικά ή/και
συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα: δύο (2) μόρια
για κάθε δημοσίευση ή πρόγραμμα.
ε) Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (Erasmus): από δύο (2) έως τέσσερα (4) μόρια
[δύο (2) ανά εξάμηνο].
στ) Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (με υποχρεωτική την αγγλική, γαλλική ή γερμανική), η οποία,
ανάλογα με το αν είναι επιπέδου Β2 (καλή γνώση), C1
(πολύ καλή γνώση) ή C2 (άριστη γνώση), λαμβάνει ένα
(1), τρία (3) ή πέντε (5) μόρια, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται
ότι η μέγιστη βαθμολογία είναι πέντε (5) μόρια, δίχως
δυνατότητα υπέρβασης των μορίων λόγω γνώσης πολλών ξένων γλωσσών.
ζ) Σχετική επαγγελματική εμπειρία: από δύο (2) έως
έξι (6) μόρια, με αντιστοίχιση δύο (2) μορίων ανά τριετία.
η) Επιτυχής εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών: πέντε (5) μόρια.
3. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου,
καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ο τελικός
πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία
του ΠΜΣ.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, εφόσον μαζί με τους λοιπούς
επιτυχόντες δεν υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών, εισάγεται εκείνος που έχει το μεγαλύτερο μέσο
όρο σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα.
Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του
ΠΜΣ και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά (σε διεύθυνση που θα τους ανακοινωθεί), εντός
τριών (3) ημερών από τη σχετική ενημέρωση, για το αν
αποδέχονται την ένταξη τους στο ΠΜΣ και τους όρους
λειτουργίας του. Η παράλειψη απάντησης μέσα στην
παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής.
Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης
από το σχετικό κατάλογο επιτυχόντων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 24730/25-4-2019 απόφαση της Συγκλήτου (Β΄ 1881).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Αριθμ. ΔΦ 22.2/13517
(3)
Ίδρυση του νέου ερευνητικού εργαστηρίου «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής» του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του ν. 4610/2019
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
2. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Tην υπό στοιχεία Admin2007/17-6-2019 απόφαση
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Αυτοδίκαιη μεταφορά από
07.05.2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως
10 του ν. 4610/2019, του πάσης φύσεως προσωπικού
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» (Α΄ 70).
(Β΄ 2516), καθώς και τις Διορθώσεις Σφαλμάτων της υπό
στοιχεία ADMIN 2007/07.06.2019 απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Β΄ 4244).
4. Το υπ΄ αρ. 3/30-08-2019 (θέμα 1.8) πρακτικό της συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, υπ’ αρ. 09/18-09-2019
συνεδρίαση.
6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/6310/08-05-2020 εισήγηση
της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
7. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, υπ’ αρ. 11/08-05-2020
συνεδρίαση.
8. Τη υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106), καθώς και το γεγονός ότι από την
έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση του νέου ερευνητικού εργαστηρίου «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής» του Τμήματος Φυσικής,
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ως εξής:
Άρθρο 1.
Ίδρυση - Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Φυσικής, της Σχολής Θετικών
Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
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(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής» (Laboratory of Applied Physics).
Το αντικείμενο του Εργαστηρίου Τεχνολογία των Ενεργειακών Συστημάτων, των Μετρήσεων καθώς και τη Διαχείριση μεγάλου όγκου Δεδομένων και περιλαμβάνει
ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως:
• Φυσική Υψηλών Ενεργειών
• Τεχνολογίες Κενού
• Μηχανική Στερεών Σωμάτων
• Φυσική των Ρευστών
• Θερμικών και Ηλεκτρικών Μηχανών
• Τηλεπικοινωνιών
• Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
• Τεχνολογίας Μετρήσεων
• Έξυπνων Αισθητήρων (smart sensors)
• Εξοικονόμησης Ενέργειας
• Έξυπνων Ηλεκτρικών Δίκτυων (smart grids)
• Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργειών
• Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών Συστημάτων
• Μοντελοποίησης- Προσομοίωση και Έλεγχος Ενεργειακών Συστημάτων
• Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικών Φαινομένων
• Τεχνολογία Επιταχυντών και Ανιχνευτών
• Τεχνολογίας Μη Καταστροφικού Ελέγχου
• Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (GRIDCLOUD)
• Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού σε Δίκτυα GRID CLOUD
• Ανάπτυξη Λογισμικού και Εφαρμογών GRID - CLOUD
Άρθρο 2.
Εσωτερικός Κανονισμός
Καθορίζουμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
του Εργαστηρίου ως ακολούθως:
Άρθρο 1.
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
i. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φυσικής καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
ii. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
iii. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων για την πρακτική εξάσκηση των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και
για την υποβοήθηση της ερευνητικής εργασίας των υποψηφίων διδακτόρων.
iv. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
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v. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 2.
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που
κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστημονικούς συνεργάτες
που διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή, από μέλη
του εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές και
λοιπό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αναλυτικότερα αποτελείται από:
1. Μέλη Δ.Ε.Π. των οποίων η ειδικότητα είναι συναφής
με το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου.
2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).
3. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αλλοδαπής και εξειδικευμένοι επιστήμονες.
4. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες συναφών ειδικοτήτων.
5. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών
του Εργαστηρίου.
6. Διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που μπορεί να
τοποθετηθεί στο εργαστήριο με σύμφωνη γνώμη του
Διευθυντή του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε Εργαστήρια και μετακινούνται από αυτά με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός Εργαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια.
Επιπρόσθετα, μέλη του εργαστηρίου δύναται να είναι
διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, κατόπιν εισήγησης από
τον Διευθυντή του εργαστηρίου και γίνει αποδεκτό από
τη γενική συνέλευση του Τμήματος Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Δεν προβλέπονται απαλλαγές ωραρίου. Η τυχόν αμοιβή των μελών του
εργαστηρίου θα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από
τα έσοδα του εργαστηρίου, και σύμφωνα με τον οδηγό
χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών του ΔΙΠΑΕ.
Άρθρο 3.
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. α) Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π.,
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει
στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα), στην οποία ανήκει
το Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3)
ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως
Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα
του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα
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μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου
Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν
εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την
πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και
τη βαθμίδα του επίκουρου.
2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του
υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής
της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π.
που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της
προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας
ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη
της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται,
από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας,
το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια
ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας
ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφησάντων.
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον
Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων
του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα
του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η
θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην
οποία ανήκει το Εργαστήριο αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή και
προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
1. Συντονίζει το έργο των μελών (ή των ερευνητικών
ομάδων) του Εργαστηρίου, καθώς και τη σύνδεση του
με το διδακτικό έργο του Τμήματος.
2. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα σχετικά όργανα του
ΔΙΠΑΕ.
3. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του Εργαστηρίου.

45153

4. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας
του Εργαστηρίου, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την έγκριση του και μεριμνά για την εφαρμογή του.
5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξοπλισμού στο Εργαστήριο, για την αποδοτικότερη διαχείρισή τους.
6. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
απαραίτητο προσωπικό.
7. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού
του Εργαστηρίου.
8. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων.
9. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του Εργαστηρίου.
10. Συντάσσει τον ετήσιο και τον 3ετή απολογισμό των
δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.
11. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και είναι
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
Άρθρο 4.
Εγκατάσταση - λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί καθ΄ όλη την διάρκεια του
χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα
με τον κανονισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και σε χώρους που του
έχουν παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων
και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται 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 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 χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ΄ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε 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 χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος.
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Άρθρο 5.
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.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τους σκοπούς του οικείου
εργαστηρίου.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η οικονομική διαχείριση του εργαστηρίου γίνεται από
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Άρθρο 6.
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Ερευνητικού Εργαστηρίου τηρούνται κάθε είδους βιβλία και στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 7.
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες κάθε Ερευνητικού Εργαστηρίου εναρμονίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και
δεοντολογίας της έρευνας.
Άρθρο 3.
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθμ. 584
(4)
Αυτοδίκαιη ένταξη μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 165), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3.8.2018 διαπιστωτική
πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 465).
4. Την υπ’ αρ. 6718/13.3.2014 διαπιστωτική πράξη
ένταξης μελών κατηγορίας Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδου 1) σε θέσεις
κατηγορίες Ε.Ε.Π. (Β΄ 832).
5. Τον από 3.7.2015 διδακτορικό τίτλο της Ειρήνης Νικολάου του Δημητρίου.
6. Την υπ’ αρ. 17108/14.6.2018 (Β΄ 2964) πρυτανική
πράξη με θέμα: «Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής
θέσης Ε.Ε.Π. ΠΕ κατηγορίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
7. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τη αυτοδίκαιη ένταξη της Ειρήνης Νικολάου του Δημητρίου, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από προσωποπαγή σε οργανική θέση, λόγω
απόκτησης των τυπικών προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάννινα, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Ο Πρύτανης
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