
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης για καθορισμό των όρων χορή-
γησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές.

2 Έγκριση της απόφασης του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Κρήτης περί απαλλαγής από τα καθήκο-
ντα, λόγω παραίτησης, του Αναπληρωτή Πρύτανη 
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγη-
τή Γεώργιου Τσιρώνη - Ορισμός του Καθηγητή 
Παναγιώτη Τσακαλίδη Αναπληρωτή Πρύτανη 
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων, και καθορισμός της σειράς 
αναπλήρωσης του Πρύτανη.

3 Τροποποίηση διαπιστωτικών πράξεων ένταξης 
των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών 
υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε 
κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του άρ-
θρου 29 του ν. 4009/2011.

4 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Νέες Τεχνολογίες 
και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία» ή αγγλικό 
τίτλο «New Technologies and Marketing. Smart 
Packaging». 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 439/3/2017 (1)
Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Πολυ-

τεχνείου Κρήτης για καθορισμό των όρων χορή-

γησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 439/1-03-2017)

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 545/1977 «Περί συστάσεως τε-

χνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτε-
χνείο Κρήτης » και άλλων τινών διατάξεων.

2. Τη Φ.120.61/75/54435/Β2/19.4.2013 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του 
Βασιλείου Β. Διγαλάκη ως Πρύτανη του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, ως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 87056/Ζ1/30-
5-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΔ7Ι4653ΠΣ-77Ι).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/06-09-2011).

4. Τις διατάξεις της παρ. 22γ του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/06-09-2011) όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016.

5. Το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ ο κατά το άρ-
θρο 5 του ν. 4009/2011 Οργανισμός του Πολυτεχνείου 
Κρήτης.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης (συνεδρίαση 439/01-03-2017).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει και εγκρίνει την ακόλουθη κανο-
νιστική απόφαση για καθορισμό των όρων χορήγησης 
υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές:

Άρθρο 1
Το Ίδρυμα μπορεί να χορηγεί υποτροφίες από ίδιους 

πόρους σε φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το χρο-
νικό όριο πέραν του οποίου δεν δικαιούνται φοιτητικές 
παροχές, υπό τον όρο ότι έχουν εγγραφεί και παρακο-
λουθούν κανονικά τα μαθήματα κατά το τρέχον και το 
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποτροφίες χορη-
γούνται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του 
ν. 4009/2011.

Άρθρο 2
Οι υποτροφίες χορηγούνται μετά από ανοικτή πρό-

σκληση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων προς 
τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, αίτηση 
των ενδιαφερομένων, έλεγχο και κατάταξη των αιτήσε-
ων με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων 
του προηγουμένου έτους από την Επιτροπή Φοιτητικής 
Μέριμνας και απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Άρθρο 3
Το ποσό εκάστης υποτροφίας ρυθμίζεται με από-

φαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό του επιδόματος του άρθρου 10 του 
ν. 3220/2004.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 4
Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας μπορούν να υπο-

βάλλουν φοιτητές οι οποίοι πληρούν όλα τα ακόλουθα 
κριτήρια:

i. δεν στεγάζονται στη φοιτητική εστία του Πολυτε-
χνείου Κρήτης λόγω έλλειψης διαθέσιμων δωματίων,

ii. δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση ή το επί-
δομα του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, και

iii. πληρούν τα όρια εισοδήματος για δικαίωμα στέγα-
σης στη φοιτητική εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως 
αυτά εκάστοτε ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου 
του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 3 Μαρτίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 7/06.03.2017 (2)
Έγκριση της απόφασης του Πρύτανη του Πανε-

πιστημίου Κρήτης περί απαλλαγής από τα καθή-

κοντα, λόγω παραίτησης, του Αναπληρωτή Πρύ-

τανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθη-

γητή Γεώργιου Τσιρώνη - Ορισμός του Καθηγη-

τή Παναγιώτη Τσακαλίδη Αναπληρωτή Πρύτανη 

Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και 

Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταβί-

βαση αρμοδιοτήτων, και καθορισμός της σειράς 

αναπλήρωσης του Πρύτανη.

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Φ.Ε.Κ. 239 τ. Α΄/1973) περί κα-

θορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (Φ. Ε. Κ. 310 
τ. Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
το ν.δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159 τ. Α΄/1973) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το 
ν. 259/1976 (Φ.Ε.Κ. 25 τ. Α΄/1976) περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 
π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ. Α΄) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί της ίδρυσης του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης. Το υπ' αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/
τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση -συγχώνευση τμη-
μάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθμόν 
π.δ. 128/2013 (Φ. Ε. Κ. 195/τ. Α΄/17.09.2013), και τις εκδο-
θείσες μετ' αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, 
υπ' αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Φ. Ε. Κ. 1959/τ. Β΄/12.08.2013). Το 
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ. Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμά-
των του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης», παράγραφος 4.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 
τ.Α΄ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το ν. 4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ. Α΄ «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του 
ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013 τ.Α΄ «Οργάνωση και 
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», 
το ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/17.09.2013, τ. Α΄) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δια-
τάξεις», το ν. 4310/2014 Φ.Ε.Κ. Α΄ 258/08.12.2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις», και το ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄/14.05.2015) 
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 17 του ν. 4009/2011 
Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α΄ «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», σχετικά με 
τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη, όπως το εδάφιο 
β' της παραγράφου 17 του άρθρου 8 αντικαταστάθη-
κε και ισχύει με την παράγραφο 6 του άρθρου 73 του 
ν. 4316/2014 Φ.Ε.Κ. 270/τ. Α΄/24.12.2014.

4. Την υπ' αριθμόν Φ. 120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας θρησκευμά-
των, Αθλητισμού και Πολιτισμού περί συγκρότησης του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
37/1-2-2013), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Φ120.61/25/119519/B2/29-7-2014 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 500/
14-8-2014), το ΦΕΚ 20/22-1-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. υπουργική 
απόφαση, και το ΦΕΚ 165/29-03-2016 τ. ΥΟΔΔ, καθώς 
και την με αριθμ. 87053/Ζ1/30-6-2016 (ΦΕΚ 280/τ. ΥΟΔΔ/
02-05-2016) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Της τρο-
ποποίησης διαπιστωτικών αποφάσεων συγκρότησης 
των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημια-
κού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης» με την οποία 
τροποποιείται η διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του 
Συμβουλίου Ιδρύματος σε σώμα και διαπιστώνεται ότι η 
θητεία των μελών αυτού λήγει στις 31-08-2017.

5. Την τροποποίηση της αριθμ. Φ. 120.61/10/11490/
Β2/2013 (ΥΟΔΔ 37) διαπιστωτικής απόφασης για τη συ-
γκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 20/22-1-2016) περί της αποδοχή της, από 
8-10-2015, παραίτησης του Γρηγορίου Σηφάκη του Μι-
χαήλ, Ομότιμου Καθηγητή Κλασσικής Φιλολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, από τη θέση του Προ-
έδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
της εκλογής του εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κωνσταντίνου Δαφέρμου 
του Μιχαήλ, Καθηγητή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
του Πανεπιστημίου Brown των Η.Π.Α., στη θέση του 
Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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6. Το με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό 
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του 
οποίου εξελέγη Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Συμβουλί-
ου του Πανεπιστημίου Κρήτης η Καθηγήτρια Μαρουδιώ 
Κεντούρη.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (Συ-
νεδρίαση 309/20.12.2012/θέμα 1° Διοικητικό) για τον 
καθορισμό του αριθμού των αναπληρωτών του Πρύτανη 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

8. Την υπ' αριθμόν 6/10.02.2016 απόφαση του Συμ-
βουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 20η/
09-02-2016) για το διορισμό του εκλεγμένου κατά τη δι-
αδικασία της 16ης. 12.2015 Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του 
Λύσανδρου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρή-
της (Φ.Ε.Κ. 82/τ. ΥΟΔΔ/18.02.2016), με πλήρη θητεία από 
την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης της Αναπληρώ-
τριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΕΘ 31460/Ζ1/23.02.2016 δι-
απιστωτική πράξη με [ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ] και 
Γενικό Πρωτόκολλο Πανεπιστημίου Κρήτης 1960/
Ζ1/23.02.2016) της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασίας Αναγνωστοπού-
λου, περί διορισμού του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Ιδρύματος, Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ως 
ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία 
από της εκδόσεως της προαναφερόμενης πράξης.

10. Την υπ' αριθμόν 15/02.03.2016 απόφαση του 
Συμβουλίου του Ιδρύματος [Φ.Ε.Κ. 617/τ. Β΄/08.03.2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Φ.Ε.Κ. 774/
τ.Β΄/22.03.2016 και το Φ.Ε.Κ. 807/τ. Β΄/28.03.2016] με 
βάση την οποία εγκρίνεται απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για τον ορισμό των Αναπληρω-
τών Πρύτανη, την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς 
και τον καθορισμό σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη.

11. Την υποβληθείσα με ημερομηνία 01.03.2017 πα-
ραίτηση του Γεωργίου Τσιρώνη του Παναγιώτη, Καθηγη-
τή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης από τη θέση του: Αναπληρωτή Πρύτανη 
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανά-
πτυξης, η οποία φέρει αριθμό Γενικού Πρωτοκόλλου 
2.572/01.03.2017.

12. Την υπ' αριθμόν 2.611/01.03.2017 απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Οδυσ-
σέα-Ιωάννη Ζώρα και την διαβίβασή της (αρ. Γεν. Πρωτ: 
2.612/01-03-2017) προς το Συμβούλιο του Ιδρύματος 
για την έγκριση της απαλλαγής από τα καθήκοντα λόγω 
παραίτησης του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Γεώργιου Τσιρώνη και 
τον ορισμό του Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη Ανα-
πληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, 
Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, και καθορισμός της σειράς 
αναπλήρωσης του Πρύτανη.

13. Τα πρακτικά του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Συνεδρίαση 26/03.03.2017) με βάση τα οποία 

εγκρίνεται η απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης περί απαλλαγής από τα καθήκοντα, λόγω 
παραίτησης, του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανε-
πιστημίου Κρήτης Καθηγητή Γεώργιου Τσιρώνη, ο ορι-
σμός του Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη Αναπληρωτή 
Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών 
και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων, και καθορισμός της σειράς αναπλήρω-
σης του Πρύτανη.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 
112 τ. Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21.11.2013), το ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31.10.2014) και το π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/
τ.Α΄/23.03.2015), καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσα υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:

Ι. Εγκρίνει την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, περί 
της απαλλαγής από τα καθήκοντα λόγω παραίτησης του 
Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, 
Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Καθηγητή Γεώργιου Τσιρώνη και τον ορισμό του Καθη-
γητή Παναγιώτη Τσακαλίδη Αναπληρωτή Πρύτανη Οικο-
νομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, 
και καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη.

ΙΙ. Αποδέχεται την παραίτηση του Γεωργίου Τσιρώ-
νη του Παναγιώτη με αριθμό δελτίου ταυτότητας [AM 
126569], Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φυ-
σικής της Σχολής θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης από τη θέση του: ΑΝΑΠΛΗ-
ΡΩΤΗ ΠΡΥΤΑΝΗ Οικονομικού Προγραμματισμού, Υπο-
δομών και Ανάπτυξης, έπειτα από την υποβληθείσα με 
ημερομηνία 01-03-2017 παραίτησή του και την αντίστοι-
χη αποδοχής της από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης Καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, και εγκρίνει 
την απαλλαγή των καθηκόντων του.

ΙΙΙ. Ορίζει ως Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προ-
γραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης:

Τον Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Επι-
στήμης Υπολογιστών της Σχολής θετικών και Τεχνολο-
γικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη 
Τσακαλίδη του Χρήστου με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
[Χ 055535] με τίτλο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οικο-
νομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης,

Αναθέτει στον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης Καθηγητή 
Πρώτης Βαθμίδας Παναγιώτη Τσακαλίδη του Χρήστου 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες αποκλειστικά όπως περι-
γράφονται παρακάτω:
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[1] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την 
κατανομή, την έγκριση, την κατάρτιση και την εκτέλεση 
του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και του σχετικού 
Απολογισμού.

[2] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την 
κατανομή, την έγκριση, την κατάρτιση και την εκτέλεση 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και 
του σχετικού Απολογισμού.

[3] Την υπογραφή προκηρύξεων, διακηρύξεων και 
συμβάσεων για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και 
την παροχή υπηρεσιών προς το Ίδρυμα, εφ' όσον αυτή 
δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα.

[4] Την προεδρία της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη 
σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με τρίτους για 
την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του Ειδικού 
Λογαριασμού, καθώς επίσης και όλα τα θέματα που αφο-
ρούν στην οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας 
του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[5] Όλα τα θέματα που αφορούν στην περιουσία του 
Ιδρύματος, καθώς και σε δωρεές και κληροδοτήματα 
προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

[6] Όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμμα-
τισμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων και μελετών.

[7] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό της 
μηχανοργάνωσης όλων των διοικητικών και ακαδημαϊ-
κών μονάδων και υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και 
την σχεδίαση και υλοποίηση υπολογιστικών συστημά-
των και δικτύων για την υποστήριξη του πάσης φύσεως 
διοικητικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του 
Πανεπιστημίου.

[8] Την εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας όλων 
των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών πληροφορικής, 
επικοινωνιών και δικτύων σε ό,τι αφορά το αντικείμενο 
των υπηρεσιών αυτών, εκτός των θεμάτων που αφορούν 
στην υπηρεσιακή και ακαδημαϊκή κατάσταση του προ-
σωπικού.

[9] Όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμματι-
σμό και την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, 
δικτύων υποδομής, αιθουσών διδασκαλίας, εξοπλισμών 
καθώς και των τεχνικών έργων και μελετών, συμπερι-
λαμβανομένου και του σχεδιασμού και εποπτείας των 
κατασκευών και τεχνικών έργων που εντάσσονται στο 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

[10] Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία 
και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, των 
δικτύων υποδομής, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου 
των Πανεπιστημιουπόλεων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αναπληρω-
τή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών 
και Ανάπτυξης οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται 
από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Προσωπικού και Φοι-
τητικής Μέριμνας τούτου δε απουσιάζοντος ή κωλυ-
ομένου από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων.

Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε περί-
πτωση, να ασκεί και ο Πρύτανης.

IV. Καθορίζει ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
ο Πρύτανης θα αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή 

Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών 
και Ανάπτυξης, Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη, τούτου 
δε απόντος ή κωλυομένου, κατά σειρά, από τον Ανα-
πληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητή 
Ιωάννη Καρακάση και από τον Αναπληρωτή Πρύτανη, 
Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας Αναπληρωτή Κα-
θηγητή Κωνσταντίνο Σπανουδάκη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμόν 2.105/26.2.2016 
απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 
υπ' αριθμόν 15/2.3.2016 απόφαση του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 
617/8.3.2016 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(τ. Β΄), και όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 6 Μαρτίου 2017 

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

I

    Αριθμ. 3450 (3)
Τροποποίηση διαπιστωτικών πράξεων ένταξης 

των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών 

υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε 

κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του 

άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και των άρθρων 

20, 29 και 79 του 4009/2011 (Α΄ 195/6-9-2011) όπως ισχύ-
ουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, υποπαράγρ. 
5 του ν. 4235/2014 (Α΄32/11-2-2014) και του αρθρ. 55, 
παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118/15-5-2014) όπως αντι-
καταστάθηκε με το αρθρ. 27, παρ. 5 του ν. 4386/2016 
(Α΄83/11-5-2016).

3. Το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 4386/11-5-2016 (Α΄83) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ' αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Παιδείας με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την 
υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο 
άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99 Α΄) «Βαθ-
μολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των 
μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ».

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 
Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», και ειδικότερα το άρθρο 29 του ανω-
τέρω νόμου.

7. Την υπ' αρ. πρωτ. Φ. 120.61/33/1321129/Β2/
20-8-2014 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, που αφορά στο διορισμό του Πρύ-
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τανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τον 
ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4301/2014 
(Α΄223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ-
τικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις», που αφορά στο 
μέλος ΕΔΙΠ Νικόλαο Λιάζο.

9. Οι αριθ. πρωτ. 6365/30-7-2014, 6320/29-7-2014, 
6319/29-7-2014, 6355/30-7-2014, 6461/20-8-2014, 
3035/2-3-2016, 3033/2-3-2016, 5414/24-6-2014 και 
1065/17-10-2014 πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας.

10. Τις αριθμ. πρωτ. 708/3-10-2016 (Β΄3551/4-11-2016), 
742/21-10-2016 (Β΄3637/9-11-2016) και 743/21-10-2016 
(Β΄3637/9-11-2016) πράξεις του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, ορισμού γνωστικών αντικειμένων 
των μελών ΕΔΙΠ, Θεοδωράκιογλου Υπατία, Παπακων-
σταντίνου Δόξα και Τσιρίκας Αθανάσιος αντίστοιχα.

11. Την αριθμ. 2080/7-12-2016 (Β΄4570/30-12-2016) 
απόφαση του Πρύτανη σύμφωνα με την οποία δημοσι-
εύτηκε η μεταφορά επτά (7) θέσεων μελών ΕΔΙΠ από το 
ΑΕΙ στα Τμήματα: 1) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

2) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 3) Βαλκανι-
κών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και 4) Εφαρμο-
σμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

12. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των αριθμ: 1) 6355/30-7-2014 
(Β΄2241/18-8-2014), 2) 6320/29-7-2014 (Β΄2198/
11-8-2014), 3) 6319/29-7-2014 (Β΄2198/11-8-2014), 
4) 6461/20-8-2014 (Β΄2323/29-8-2014), 5) 3035/2-3-2016 
(Β΄621/9-3-2016), 6) 3033/2-3-2016 (Β΄617/8-3-2016), 
Πράξεων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και διαπιστώνουμε:

Α.1. Την ένταξη των παρακάτω υπηρετούντων μελών 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Ιδρύ-
ματος (Ε.Τ.Ε.Π.) οι οποίοι κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ ή TE) σχετικό με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης τους και πληρούν τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, σε κενές οργανι-
κές θέσεις της Κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
27 του ν. 4386/2016, ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ

Γνωστικό 
αντικείμενο

1
ΒΑΓΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΕ

2 ΔΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, 
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΕ

3
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΕ

4
ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΕ

5
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ 

ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕ

Α.2. Οι οργανικές θέσεις που κατείχαν τα ανωτέρω μέλη της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καταργούνται.

Β.1. Την ένταξη της υπηρετούντος στο Ίδρυμα τακτικής υπαλλήλου, η οποία διαθέτει τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 29 του ν. 4009/2011 τυπικά προσόντα, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016, ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ

Γνωστικό
αντικείμενο

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΞΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΕ

Εκπαίδευση και 
Εργασιακή Απο-
κατάσταση Ατό-

μων με Αναπηρία
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Β.2. Η οργανική θέση που κατείχε η ανωτέρω τακτική υπάλληλος καταργείται.
Γ.1. Την ένταξη των υπηρετούντων στο Ίδρυμα υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι 

οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 τυπικά προσόντα, σε κενές οργανικές θέσεις 
της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016, ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ

Γνωστικό
αντικείμενο

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΞΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
Κατέλαβε κενή 
οργανική από 

συνταξιοδότηση

ΠΕ
Διοίκηση 

Λειτουργιών

ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΕ

Οργανωσιακή 
συμπεριφορά, 

Διαχείριση Γνώ-
σης και Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινων 

Πόρων

Γ.2. Οι οργανικές θέσεις που κατείχαν οι ανωτέρω υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
καταργούνται.

Δ. Ότι η θέση του υπηρετούντος μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Νικολάου Λιάζου του 
Ανδρέα πρώην μόνιμου Καθηγητή της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) η οποία καταρ-
γήθηκε και εντάχθηκε σε προσωποπαγή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Β΄βαθμίδα του 
Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γνωστικό

αντικείμενο

ΛΙΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, 
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ Β΄ 
3015/7-11-2014

άρθ. 49 του
ν. 4301/2014 (Α΄223)

ΠΕ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. 1956 (4)

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Νέες Τεχνολο-

γίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία» ή αγ-

γλικό τίτλο «New Technologies and Marketing. 

Smart Packaging».  

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
(T.E.I) ΑΘΗΝΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α΄ 
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), του 
άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), του άρθρου 
34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του 
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δια-
τάξεις 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).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190).

6. Τη με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1466) 
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Με-
ταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
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7. Τη με αριθμ. 2340/16-03-2016 (ΦΕΚ 832/τ. Β΄/
29-03-2016) απόφαση τροποποίησης της υπ' αριθ. 
10455/07-10-2013 (ΦΕΚ 2700/τ. Β’/23-10-2013) απόφα-
σης Ορισμού Αναπληρωτών του Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας, 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Προέ-
δρους και σειράς αναπλήρωσής τους.

8. Την υποβληθείσα έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών προς την 
Α.Δ.Ι.Π. (αρ. πρωτ. ΑΔΙΠ 570/19-3-2012), η οποία είχε 
εγκριθεί με την με αρ. 3/13-10-2011 απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών 
Τεχνών.

9. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 
1/14.12.2016 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 
Τμήματος Γραφίστικης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

10. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 
1/22.02.2017 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας.

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

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γραφίστικης/κατεύθυνση Τεχνολογίας Γρα-
φικών Τεχνών, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημα-
ϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με Ελληνικό τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και 
Marketing. Έξυπνη Συσκευασία» ή αγγλικό τίτλο «New 
Technologies and Marketing. Smart Packaging», σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι οι τεχνολογίες της Έξυπνης Συσκευασίας και η 
αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του Μάρκετινγκ. Σκοπός 
του προγράμματος είναι οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κα-
τάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδι-
κές επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνώσεις που 
σχετίζονται με την έντυπη έξυπνη συσκευασία και πα-
ράλληλα να έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες ώστε να 
μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις ώστε 
να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, 
να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν και να 
ελέγχουν προγράμματα μάρκετινγκ που βασίζονται στην 
αξιοποίηση των τεχνολογιών και της Έξυπνης Συσκευ-
ασίας. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι 
η διεπιστημονικότητα που συνδυάζει τα επιστημονικά 
πεδία των προηγμένων τεχνολογιών που σχετίζονται 
με την έντυπη έξυπνη συσκευασία και του μάρκετινγκ 
προσφέροντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που 
αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία 

και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που 
έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο. Το πρό-
γραμμα είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε 
οι απόφοιτοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις 
τους είτε στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας την επαγ-
γελματική τους κατάσταση, ή στρεφόμενοι προς τον 
ακαδημαϊκό χώρο στελεχώνοντας ερευνητικές ομάδες 
συμβάλλοντας στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού 
πεδίου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και Marketing. 
Έξυπνη Συσκευασία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού-
χοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., Πανεπιστημίων και 
Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών και χρόνος 
εισαγωγής φοιτητών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί-
ζεται κατ' ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το 
πρώτο (1) και το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν 
διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και 
εξετάσεις) και την εκπόνηση εργασιών, ενώ το τρίτο (3) 
εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση της 
μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας.

Το πρόγραμμα <ΠΜΣ>, δέχεται αιτήσεις υποψηφί-
ων φοιτητών δύο φορές τον χρόνο για εισαγωγή, στο 
χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο. Τα τρία εξάμηνα του 
προγράμματος πραγματοποιούνται παράλληλα και στο 
χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, ερ-
γαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την απόκτη-
ση του Μ.Δ.Ε. είναι πλήρους φοίτησης και εκτείνεται σε 
τρία (3) εξάμηνα. Στα πρώτα δύο (2) εξάμηνα σπουδών 
διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το τρίτο (3) 
εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωμα-
τική εργασία. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες - ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται 
να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει 
τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντι-
στοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μο-
νάδες - ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική 
ή και αγγλική γλώσσα. Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Α΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες 

(ECTS)
1 Υποστρώματα-Μελάνια Συσκευασίας (Substrates and Inks for Packaging) 6
2 Λογισμικό και Στοιχεία για Έξυπνη Συσκευασία (Software and Data Hardware for Smart Packaging) 6
3 Τεχνολογίες Εκτύπωσης (Printing Technologies) 6
4 Επιχειρηματικότητα/Επιχειρηματικό Σχέδιο (Entrepreneurship/Business plan) 6
5 B2C Μάρκετινγκ (B2C Marketing) 6
Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS)

6 Εκτυπωμένες Κεραίες και Κυκλώματα (Printed Antennas and Circuits) 6
7 Υλικά για εφαρμογές Έξυπνης συσκευασίας (Materials for Smart packaging applications) 6
8 Σχεδίαση Έξυπνης Συσκευασίας/Μεθοδολογίες Σχεδίασης

(Smart Packaging Design/Design Methodologies)
6

9 Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Technology and Innovation Management) 6
10 B2B Μάρκετινγκ (B2B Marketing) 6
Γ΄ Εξάμηνο

α/α Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS)

Dissertation Thesis                   Διπλωματική Εργασία 30
                   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Total Credits 90

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02009792303170008*

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται ανά εξάμηνο, < χειμε-
ρινό και εαρινό > και ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι 
(20) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των 
εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήμα-
τος Γραφιστικής ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΤ. Αθήνας και 
μέλη Ε.Π. άλλων ΤΕΤ ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος Γραφίστικης του ΤΕΙ Αθήνας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 
(Α΄228), του άρθ. 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και 
του άρθρου 34 παρ.2 του ν. 4115/2013 (Α΄24), το Π.Μ.Σ. 
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης 
της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Ι. Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 52.0006 και αναλύεται ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ (€) Ποσοστό (%)
1. Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού 

και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, 
καθώς και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από 
πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε. Δ. Ε.

33.800,00 65%

2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 5.200,00 10%
3. ΤΕΙ Αθήνας 13.000,00 25%

Σύνολο 52.000,00 100%

ΙΙ. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δί-
δακτρα, χορηγίες, ενίσχυση από ερευνητικά και κοινοτι-
κά προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 

απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυ-
χιακών σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 3 Μαρτίου 2017

Ο Αναπληρωτής Προέδρου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ  
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