
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1534
22 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ.................................................................................................... 1

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ.................................................................................................... 2

΄Ίδρυση Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Ομηλίκων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης στο 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και έγκρι−
ση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. ..... 3

Ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικής Γλώσσας, Προβλη−
μάτων Διγλωσσίας Κοινωνιογλωσσολογίας και 
Μετάφρασης στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οι−
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών και έγκριση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. ..... 4

Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και της Σχολής Ανθυπο−
πυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τίτλο 
«Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυ−
σικών καταστροφών».................................................................. 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 108213/Δ1 (1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
... 2013−2016».

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/149136/Δ5/14−10−2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο−
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ στην Πάνου Γεωργία.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 102283/Δ1/26−6−2015 αίτηση της 
Πάνου Γεωργίας.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ100/20−02−2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» (299 Β΄), αποφα−
σίζουμε:

Ανακαλούμε, μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
από το σχολικό έτος 2015 − 2016 την άδεια του Ιδιωτικού 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου «ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ», το 
οποίο λειτουργεί επί της οδού Προνόης 10 στη Γλυφάδα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 108215/Δ1 (2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
... 2013−2016».

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/167554/Δ5/4−11−2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο−
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία «Ε. ΤΣΙΛΙΓΚΕ−
ΡΙΔΟΥ − Ζ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΟΕ».
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3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 99796/Δ1/23−6−2015 αίτηση της 
Τσιλιγκερίδου Ευθυμίας, νομίμου εκπροσώπου της ως 
άνω εταιρείας.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ100/20−02−2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» (299 Β΄), αποφα−
σίζουμε:

Ανακαλούμε, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, 
από το σχολικό έτος 2015 − 2016 την άδεια του Ιδιωτι−
κού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου «ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ», 
ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ε. ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ − Ζ. ΑΠΟΣ−
ΤΟΛΙΔΟΥ ΟΕ», το οποίο λειτουργεί επί της οδού Προς 
Νοσοκομείο στη Βέροια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. πράξης 91 (3)
΄Ίδρυση Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Ομηλίκων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης στο 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και έγκρι−
ση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με 

το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/82 όπως αντικατα−

στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003
3. Την από 30−4−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής 

Συγκλήτου
4. Την από 10−2−2015 απόφαση της Κοσμητείας της 

Σχολής Επιστημών της Αγωγής
5. Την από 15−1−2015 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία

6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Συμβουλευτικής 
Ομηλίκων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Παρέμ−
βασης 9α λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους 
και δεν 9α βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών το «Εργαστήριο Συμβουλευτικής 
Ομηλίκων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Παρέμ−
βασης» το οποίο εξυπηρετεί:

− ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικεί−
μενα της αναπτυξιακής ψυχολογίας και των εφαρμογών 
της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση

− εποπτεία της άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυ−
χιακών φοιτητών

− ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού
− τις άμεσες ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές ανά−

γκες των φοιτητών.
Το εργαστήριο αυτό θα λειτουργεί συνεργατικά και 

αλληλο−υποστηρικτικά με τις δομές που διαθέτει ή/
και θα δημιουργήσει το ΤΕΑΠΗ σε σχέση με την Νέες 
Τεχνολογίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
ανάπτυξη της έρευνας, της άσκησης των φοιτητών και 
της παραγωγής ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού 
στα πεδία που εντάσσονται στην θεματική του εργα−
στηρίου.

Άρθρο 2
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1. Την κάλυψη, σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών 
και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Εκπαίδευσης 
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα 
δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδι−
ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάδε μορφής με Κέντρα Ερευνών 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδα−
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμ−
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου.

3. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των 
σπουδών προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειω−
θούν με την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων.

4. Την εποπτεία της άσκησης και την εκπαίδευση των 
φοιτητών/τριών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προ−
γραμμάτων.

5. Την παραγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλι−
κού.

6. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών 
αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συν−
δρομή, που εντάσσεται στην θεματική του εργαστηρίου

7. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευ−
νας και της διδασκαλίας με μέλη των τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και των λοιπών 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής.

8. Την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

9. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέ−
κτορες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία, που το γνωστικό αντικείμενο της 
δέσης που κατέχουν σχετίζεται με τα διδακτικά και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη 
Ε.Ε.Π., από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη ΕΔΙΠ καθώς και από 
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
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διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα−
στήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/92 τ.Α΄) και του άρθρου 13 παρ. 3β 
του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/2000 τ.Α΄) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (1992 (ΦΕΚ 
159/1992 τ.Α΄). Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις 
αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/
1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονι−
σμός του διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και 
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και 
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα 
για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του εργαστηρίου, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού 
των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα 
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή 
κάδε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για 
την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

2. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου μετά από πρόταση 
των μελών ΔΕΠ που εντάσσονται σε αυτό δημιουργού−
νται μονάδες που αποσκοπούν στην καλύτερη διεξα−
γωγή του έργου του. Ο διευθυντής προέρχεται από τις 
διαφορετικές μονάδες του εργαστηρίου εκ περιτροπής.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για την 
εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των 
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ−
γραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πι−
νακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάδε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 

την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 
του Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 

παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (α 53)
2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων

3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων

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

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάδε έτος,
3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−

γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών
4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγ−

γράφων.
5. Κάδε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
εργαστήριο.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

F  
 Αριθμ. πράξης 94 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικής Γλώσσας, Προβλημάτων 

Διγλωσσίας Κοινωνιογλωσσολογίας και Μετάφρα−
σης στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πο−
λιτικών Επιστημών και έγκριση του εσωτερικού κα−
νονισμού λειτουργίας του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με 

το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
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2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003

3. Την από 4−6−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

4. Την από 18−5−2015 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Τουρκικής Γλώσ−
σας, Προβλημάτων Διγλωσσίας−Κοινωνιογλωσσολογίας 
και Μετάφρασης θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους 
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση − Σκοποί

Ιδρύεται στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρο−
νων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Τουρκικής Γλώσ−
σας, Προβλημάτων Διγλωσσίας−Κοινωνιογλωσσολογίας 
και Μετάφρασης, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, 
ερευνητικές και εκδοτικές ανάγκες πρωτίστως στα αντι−
κείμενα της Κοινωνιογλωσσολογίας, της Μετάφρασης 
και της Διερμηνείας, της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας, με ειδικότερη αλλά όχι περιοριστική 
αναφορά στη μελέτη της Τουρκικής Γλώσσας −γενικής 
και υπογλωσσών και ποικιλιών της − και της σχέσης της 
με την Ελληνική και τις λοιπές ευρωπαϊκές όσο και με−
σανατολικές γλώσσες, καθώς και στα υποπεδία αυτών, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη γλωσσικών 
και μεταφραστικών πόρων γραπτού και προφορικού 
λόγου, μεθοδολογιών και εργαλείων που συμβάλλουν 
στη μελέτη και έρευνα των πραγματώσεων γραπτού και 
προφορικού λόγου σε διαγλωσσικό και ενδογλωσσικό 
επίπεδο, την παραγωγή μεταφράσεων κειμένων αναφο−
ράς και την ανάπτυξη ειδικών λεξιλογικών και ορολογι−
κών πόρων στα γνωστικά αντικείμενα και πεδία εστία−
σης του Τμήματος, τον σχεδιασμό και την προσφορά 
προγραμμάτων και κύκλων γλωσσικής διδασκαλίας και 
κατάρτισης στα αντικείμενα της Μετάφρασης και της 
Διερμηνείας, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αντίστοιχα 
ακαδημαϊκά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και 
τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής 
επιστημονικής σκέψης, μέσω της μετάφρασης και της 
διερμηνείας.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορί−
ζεται συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα και μπορεί 
να εξειδικεύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασια−
τικών Σπουδών λαμβανόμενη, έπειτα από εισήγηση του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου, ως μέρος του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Τμήματος.

Άρθρο 3
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 

Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών καθώς και άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ σε 
δέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας 
του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ−
θρο 1 του παρόντος καθώς και σε δέματα που εμπί−
πτουν στο χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών 
προσανατολισμών του Τμήματος καθώς και τέλος την 
ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διεξαγωγής 
βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε συναφή με το 
γνωστικό του αντικείμενο δέματα.

2. Τη συνεργασία κάδε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάδε μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Άρθρο 4
Χώρος εγκατάστασης

Το εργαστήριο Τουρκικής Γλώσσας, Προβλημάτων 
Διγλωσσίας−Κοινωνιογλωσσολογίας και Μετάφρασης, 
καθώς και η στοιχειωδώς απαραίτητη υλικοτεχνική υπο−
δομή για τις βασικές λειτουργίες του, στεγάζεται στο 
Γ Υπόγειο του υπάρχοντος κτιρίου του Τμήματος στην 
οδό Καπλανών 6, 10680 Αθήνα.

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή που 
είναι καθηγητής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ορίζεται με 
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.

2. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
από το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται και οι εξής: συντονισμός του διδα−
κτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού 
έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρ−
μοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η 
μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, 
η στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονο−
μική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου 
απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος των υπευθύνων για 
τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η 
υπογραφή κάδε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την 
ομαλή λειτουργία του.

Άρθρο 6
Προσωπικό − Τεχνική υποστήριξη

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από:
1. το Διευθυντή που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικα−

σία του άρθρου 6 του παρόντος,
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2. καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Τουρκικών 
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των 
οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, 
τα οποία ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση 
του Διευθυντή του,

3. καθηγητές ή διδακτικό ή ερευνητικό προσωπικό, 
τακτικό ή έκτακτο, άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή Πανεπιστη−
μίων ή ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλ−
λοδαπής, τα οποία ορίζονται honoris causa ως μέλη 
του Εργαστηρίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση του 
Διευθυντή του,

4. μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι−
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) και από τα μέλη του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού που τοποθετείται στο Εργαστήριο με τη 
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(8) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 
159) καθώς και

5. διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργα−
στήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 36 του Ν. 2817/ 
2000. (Α΄ 78).

Εξ άλλου, ως άμισθοι ερευνητές του Εργαστηρίου δύ−
νανται να ορίζονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή 
του, οι υποψήφιοι Διδάκτορες που εκπονούν Διδακτορι−
κό σε δέματα της επιστημονικής και ερευνητικής αρμο−
διότητας του Εργαστηρίου, εφόσον τα εποπτεύοντα του 
Διδακτορικού τους Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανήκουν 
στις περιπτώσεις του ως άνω Άρθρου 6.

Άρθρo 7
Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπι−
στημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό 
για την εγκατάσταση των οργάνων του και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ−
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάδε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στο πλαίσιο 
του ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορίζει μέσα στο 
πλαίσιο της αποστολής του εργαστηρίου την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας 
που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της 
αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστα−
σία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή 

άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. 

Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του 
Π.δ. 407/1980 «Περί του κυρίου Διδακτικού Προσωπικού 
κ.λπ. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης» 
(Α΄ 112), όπως το τελευταίο τούτο εφαρμόζεται κατ’ ανα−
λογία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 
1 εδαφ. δ του Ν. 1672/1986 «Ρύθμιση δεμάτων Α.Ε.Ι. και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 203).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουσα βιβλία και στοιχεία:

• Πρωτόκολλο εισερχόμενης−εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας

• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάδε έτους
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόβαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρεί−

ται και κάδε άλλο βιβλίο ή στοιχείο
που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9
Έσοδα

Το εργαστήριο λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος (Ν. 4009/2011, 
άρθ. 80, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4310/2014, άρθ. 96).

1. Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Τμήματος 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπου−
δών ή του Εργαστηρίου (δεδομένης πάντοτε της 
σχετικής νομίμως προσδιοριζόμενης καταβολής από 
πλευράς του Εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ) ή για 
λογαριασμό τρίτων π.χ. Εθνικών ή Διεθνών οργανισμών 
και Ν.Π. δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, εθνικών ή διε−
θνών Κέντρων ή Ινστιτούτων, της Ε.Ε. κ.τ.λ. (δεδομέ−
νης πάντοτε της σχετικής νομίμως προσδιοριζόμενης 
καταβολής από πλευράς του εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ 
του ΕΚΠΑ).

3. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
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6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσί−
ες που καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του εργα−
στηρίου.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ     

F
 Αριθμ. 1712 (5)
Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακε−
δονίας και Θράκης και της Σχολής Ανθυποπυραγών 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τίτλο «Ανάλυση 
και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών κατα−
στροφών».  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

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

(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), 
του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του 
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του άρθρου 
34 του Ν. 4301/2014 (Α΄ 223),

β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ΄ του Ν. 4009/2011
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258),

γ) του άρθρου 38 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 
παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 
73 παρ. 5 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270),

δ) του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 4 και 
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του
Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/
2010 (Α΄ 71),

ε) του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) το άρθρο 69 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) «Αναδιορ−
γάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι−
κού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»,

ζ) Τις διατάξεις του Π.δ. 87/2013 (Α΄ 129): «Μετονομασία 
του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης − Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − Συγ−
χώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.δ. 127/2013 (Α΄ 190), με το οποίο το 
Τ.Ε.Ι. Καβάλας μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

η) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) 
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα−
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

2. Την υπ’ αριθμ. 614/2.5.2011 έκθεση Εξωτερικής Αξι−
ολόγησης του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας από την Αρχή Δια−
σφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτατης Εκ−
παίδευσης.

3. Το υπ’ αριθμ. 1025/25−05−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ με 
τη συνημμένη από το Μάρτιο του 2012 έκθεση Εξωτερι−
κής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. 
Καβάλας από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

4. Το υπ’ αριθμ. 385/18−3−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ με 
τη συνημμένη από τον Ιανουάριο του 2011 Έκθεση Εξω−
τερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων.

5. Το υπ’ αριθμ. 499/12−05−2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ με 
τη συνημμένη από τον Απρίλιο του 2010 Έκθεση Εξω−
τερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος 
Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας από την Αρχή Διασφάλισης 
Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

6. Την πράξη 3η/04−06−2015, θέμα 1ο «Έγκριση Ειδι−
κού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πυροσβεστικό 
Σώμα Ελλάδος σχετικά με την υλοποίηση κοινού ΠΜΣ 
μεταξύ ΤΕΙ ΑΜΘ και της Σχολής Ανθυποπυραγών (ΑΕΙ) 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τίτλο «Ανάλυση και 
διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» 
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ ΑΜΘ.

7. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 9/30−6−2015 (θ. 1ο) πρά−
ξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) 
του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.

8. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 6/19−6−2015 (θ. 1ο) πρά−
ξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ.

9. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 12/17−06−2015 (θ.1o 
ΕΗΔ) πράξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
(Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδο−
νίας και Θράκης.

10. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 10/02−07−2015
(θ. 6ο) πράξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
(Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ 
ΑΜΘ και του Πυροσβεστικού Σώματος.
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12. Την πράξη 4η/03−07−2015, θέμα 1ο «Έγκριση διιδρυ−
ματικού διατμηματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών 
σπουδών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας με τίτλο «Ανάλυση και διαχείριση ανθρω−
πογενών και φυσικών καταστροφών» της Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ ΑΜΘ.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη λει−
τουργία Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Τε−
χνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχα−
νολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δασοπονίας και Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονί−
ας και Θράκης και της Σχολής Ανθυποπυραγών (ΑΕΙ) της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας , εκπαιδευτικού φορέα του 
Πυροσβεστικού Σώματος με τίτλο «Ανάλυση και διαχεί−
ριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» («MSc 
in analysis and management of Manmade and natural 
disasters»), σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνερ−
γασία με τη Σχολή Ανθυποπυραγών (ΑΕΙ) της Πυροσβε−
στικής Ακαδημίας, εκπαιδευτικού φορέα του Πυροσβε−
στικού Σώματος οργανώνουν και λειτουργούν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015− 2016 Διιδρυματικό Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτ−
λο «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσι−
κών καταστροφών» («MSc in analysis and management 
of Manmade and natural disasters»), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», του Ν. 4249/2014 (Α΄73) «Αναδιοργάνωση της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» και του Ν. 
4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Συντονιστής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι το ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει κατάλ−
ληλα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς 
και στελέχη Πολιτικής προστασίας σε σύγχρονες 
μεθόδους αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές. Ειδικότερα, στόχος του 
Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων 

διαδικασιών και μεθόδων στη Διαχείριση Κινδύνων, 
Κρίσεων και Καταστροφών (Καταστροφές και Πε−
ριβάλλον, Διαστάσεις Καταστροφών, Αντίληψη και 
Εκτίμηση του Κινδύνου), Κοινωνικές και Οικονομικές 
Συνέπειες των Καταστροφών (Προσαρμογή στις Κα−
ταστροφές, Καταστροφές και Κοινωνικά – Οικονο−
μικά Συστήματα), Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και 
Καταστροφές (Γεωλογικές Καταστροφές, Χειμαρρο−
Ποτάμιες Πλημμύρες, Παράκτιες Καταστροφές, Κατο−
λισθήσεις, Σεισμοί, Ηφαιστειακή Δραστηριότητα, Κλι−
ματικές Μεταβολές, Καιρικές Καταστροφές, Υπαίθριες 
Πυρκαγιές {Αγροτικές και Δασικές}). Περιβαλλοντικοί 
Κίνδυνοι και Τεχνολογικές Καταστροφές (Περιβαλλο−
ντικοί Κίνδυνοι, Τεχνολογικές Καταστροφές, Χ.Β.Ρ.Π. 
Απειλές), Αντιμετώπιση ηλεκτρολογο−μηχανολογικών 
καταστροφών, Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρε−
λαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση 
υδρογονανθράκων, Τεχνικές Παρεμβάσεις για Αποκα−
τάσταση Επικινδυνοτήτων (Αναγνώριση Συμβατικών 
& Ιστορικών – Μνημειακών Κατασκευών, Κατασκευα−
στική Ανάλυση, Αποτίμηση της Κατασκευής, Τεχνικές 
Κατασκευές σε Περίπτωση Σεισμού, Έργα Μείωσης 
και Εκτροπής Πλημμυρών, Μέτρα Προστασίας Πυρ−
καγιών {Αστικών – Δασικών}, Κανονισμοί και Έργα 
Προστασίας, Ιατρικός Σχεδιασμός), Αρχές Γεωπλη−
ροφορικής στη Διαχείριση των Καταστροφών (Δια−
στημικά Συστήματα Παρακολούθησης Γης, Συστήματα 
Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (G.P.S.), Γεωγραφικά 
Πληροφοριακά Συστήματα), Μηχανισμός Πολιτικής 
Προστασίας Ε.Ε.

Η επιτυχής παρακολούθηση του παρόντος Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) με βάση τις παρακάτω αρχές :

α. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνω−
στικά πεδία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

β. Τη συνεχή προσαρμογή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και των με−
θόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήμης 
και της τεχνολογίας.

γ. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να 
αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επι−
τρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλ−
λόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.

δ. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.
ε. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών 

με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες 
τεχνολογίες.

στ. Την αξιολόγηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. , των διδασκόντων 
και των διδασκομένων.

ζ. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και με−
ταπτυχιακών φοιτητών.

η. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, 
γενικότερα.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), παρέχο−
ντας εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου γνώσεις, τόσο 
στους φοιτητές του, όσο και στους φορείς τους, με τους 
οποίους θα συνεργάζεται υλοποιώντας με τον καλύτε−
ρο δυνατό τρόπο τις προθέσεις του νομικού πλαισίου 
για τα ΠΜΣ, στο πλαίσιο ανάπτυξης της επιστημονικής 
έρευνας.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών 
και φυσικών καταστροφών (MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters)». Οι τίτλοι απο−
νέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:
α) Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος (σε ποσοστό 80% κατ’ ελάχιστον και σε περίπτωση μη πλήρωσης 

των θέσεων, το υπολειπόμενο ποσοστό θα καλύπτεται από τις άλλες κατηγορίες), των Σωμάτων Ασφαλείας και 
των Ένοπλων Δυνάμεων.

β) Από όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μετά από σχετική αξιολόγηση.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυ−
χιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να 
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
ανά εξάμηνο σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει 
ανέρχεται σε δώδεκα (12) τα οποία είναι υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονά−
δες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικέ μονάδες (ECTS). Για 
την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα διδάσκεται στην 
Ελληνική Γλώσσα με μελλοντική επέκταση στην Αγγλική ή και άλλη Γλώσσα.

Α΄ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

1 Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών 5

2 Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι Ι 5

3 Αρχές γεωπληροφορικής στη διαχείριση των καταστροφών 5

4 Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών. 5

5 Οικονομικές συνέπειες κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών 5

6 Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή διατριβών 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

1 Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι ΙΙ 5

2 Τεχνολογικές καταστροφές και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 5

3 Αντιμετώπιση και διαχείριση πυρκαγιών σε ηλεκτρο−μηχανολογικές
εγκαταστάσεις και πυρκαγιών ατυχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς 5

4 Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται 
σε καύση υδρογονανθράκων 5
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5 Τεχνικές παρεμβάσεις για διευθέτηση των φυσικών καταστροφών και κινδύνων 5

6 Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων
και καταστροφών 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

Πιστωτικές Μονάδες

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας – Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90

Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται με 
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα διδάξουν το υφιστάμενο προσωπικό ΔΕΠ/ΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ 
και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, συμβασιούχοι διδάσκοντες εφόσον αυτοί διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και 
εμπειρία, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του ΤΕΙ ΑΜΘ και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καλύπτει τις ανάγκες 
λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αμφιθέατρα, εργαστηριακός και ειδικός εξο−
πλισμός, βιβλιοθήκες, χρήση διαδικτύου, λογισμικό με δυνατότητες ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 
περ. γ του Νόμου 4025/2011 (Α΄ 228) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Νόμου 4076/2012 (Α΄ 159). Το έτος 2020 θα αξι−
ολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας όλου του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 264.000 € και κατανέμεται ως εξής:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

1 Κόστος Εκπαίδευσης € 97.000 36,7%

2 Διοικητική Υποστήριξη € 28.000 10,6%

3 Τεχνική Υποστήριξη € 13.000 5%

4 Ανανέωση−Συντήρηση Εξοπλισμού € 16.000 6%

6 Διακεκριμένοι Ομιλητές € 11.000 4,2%

7 Αναλώσιμα € 4.600 1,7%

8 Λοιπά € 2.000 0,8%

9 ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ € 26.400 10%

10 ΤΕΙ ΑΜΘ € 66.000 25%

ΣΥΝΟΛΟ € 264.000 100%
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Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των 
φοιτητών καθώς και από δωρεές, παροχές, κληροδοτή−
ματα, χορηγίες και λοιπά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Καβάλα, 3 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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