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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/
31-7-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με
εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743), όπως ισχύει.

2

Ίδρυση - λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
με τίτλο «Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία»

3

Ίδρυση-Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Master of Business Administration
(M.B.A.) in Shipping».

4

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1061441 ΕΞ 2020
(1)
Τροποποίηση της υπ’αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/
31-7-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής
“Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743), όπως ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και

Αρ. Φύλλου 2329

άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των υποπαρ. β΄
και γ΄ της παρ. 6, των παρ. 1 και 5, καθώς και της περ. ββ΄
της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων
2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού.
β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.
γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύει και ειδικότερα της
παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ.
8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό
Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 288).
δ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός
και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς,
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 178).
ε) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
2. Την υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Το υπ’ αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1038098ΕΞ2020/17-03-2020
έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).
5. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
α) από 16-04-2020 και 15-05-2020 του Αυτοτελούς
Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και
β) από 27-05-2020 της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..
6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
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10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-12020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
αποφασίζουμε:
I. Τροποποιούμε τον Πίνακα του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση
υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως
κατωτέρω:
α) στην περίπτωση 64 αντικαθιστούμε:
αα) τα αναγραφόμενα στην στήλη 2 αυτής, ως εξής:
«Τη λήψη προληπτικών ή διασφαλιστικών μέτρων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2, 5, 6
του ν. 4174/2013, μετά από έλεγχο οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης ή μετά από έλεγχο που έχει διενεργηθεί από Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου του άρθρου 39 του
ν. 1914/1990, όπως ισχύει.»
ββ) το πρώτο εδάφιο της στήλης 5 αυτής, ως εξής:
«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του
Ελεγκτικού Κέντρου, υπάλληλοι των οποίων διενεργούν
τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την έκδοση των οικείων των μέτρων πράξεων Δ.Ο.Υ., όταν ο έλεγχος διενεργείται από υπαλλήλους των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. βάσει
ειδικής έκθεσης ελέγχου της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ή ο
αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της
Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος
του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τον χρόνο
έκδοσης της πράξης».
β) αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της στήλης 5
της περίπτωσης 65, ως εξής:
«Ειδικά, για τους ελέγχους που διενεργούν οι
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. οι ειδικές εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται
από τους υπαλλήλους που έχουν λάβει την εντολή
διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον
Προϊστάμενο του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν οι
υπάλληλοι και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της
Υποδιεύθυνσης, στην οποία υπάγεται το Τμήμα, εφόσον υπάρχει, ή από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε περίπτωση που το Τμήμα δεν υπάγεται
σε Υποδιεύθυνση».
γ) αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της στήλης 5 της
περίπτωσης 67, ως εξής:
«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου
ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, που έχει
λάβει τα προληπτικά/διασφαλιστικά μέτρα.»

Τεύχος B’ 2329/15.06.2020

IΙ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
IΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/
31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 6167
(2)
Ίδρυση - λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
με τίτλο «Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία»
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(έκτ. συνεδρία 18/19.03.2020)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α’ 31), όπως ισχύει.
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 (Α΄197),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων 13
- 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ν. 2690/1999,
Α΄45).
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του
άρθρου 32 παρ. 1, εδάφιο δεύτερο, του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
καθώς και των 30 έως και 37, 45 και 85 του ιδίου νόμου.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
- Την υπ’ αρ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334),
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 06/12.02.2020, θέμα 4.4,
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος,
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 4/11.03.2020 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2 «Εισήγηση ίδρυσης - λειτουργίας
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, με τίτλο “Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία”»,
σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση και,
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ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το υπ’ αρ. 18/19.03.2020 πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 8.1. «Ίδρυση – λειτουργία
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, με τίτλο “Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία”»,
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την ίδρυση-λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια
Υγεία», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια
Υγεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Αντικείμενο -Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή εκπαίδευσης και επικαιροποιημένης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στον τομέα της
Διατροφής σε σχέση με την Προαγωγή της Ευζωίας και
της Υγείας του Ανθρώπου. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην επιστημονική
κατάρτιση και εξειδίκευση μελλοντικών στελεχών της
δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής παραγωγής/επιχείρησης τροφίμων και της συμβουλευτικής δραστηριότητας
στο ραγδαίως εξελισσόμενο πεδίο της διατροφής και
του κρίσιμου ρόλου αυτής στην προαγωγή της ευζωίας
και της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει προηγμένες και
εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν στην εις βάθος κατανόηση-αξιολόγηση-διαχείριση της διατροφικής αξίας
των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και της ένταξης αυτών στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής
και διατροφικής πολιτικής. Παράλληλα, το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην μεταφορά
εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διατροφής που σχετίζονται με
μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων και
που ταυτοχρόνως προάγουν την γενικότερη ποιότητα
ζωής του ανθρώπου, καθώς και την εφαρμογή αυτών
των διατροφικών προτύπων για την επίτευξη της ευζωίας του ανθρώπου σε πολλαπλά επίπεδα, κοινωνικά,
πολιτισμικά, περιβαλλοντικά, κ.α.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία»
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Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι διδακτικά
εξάμηνα και το τρίτο αφορά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Μέρος των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην
αγγλική, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
ή ελληνική ή δύναται να είναι η αγγλική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος
2025-2026.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 3.200 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 26 Μαρτίου 2020
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 6185
(3)
Ίδρυση-Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Master of Business Administration
(M.B.A.) in Shipping».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(έκτ. συνεδρία 18/19.03.2020)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α’ 31), όπως ισχύει.
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- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 (Α΄197),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»
(ν. .2690/1999, Α΄45).
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του
άρθρου 32 παρ. 1, εδάφιο δεύτερο, του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
καθώς και των 30 έως και 37, 45 και 85 του ιδίου νόμου.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
- Την υπ’ αρ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 14/26.02.2020, θέμα 2, Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της
Διοίκησης.
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 4/11.03.2020 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 3 «Εισήγηση Ίδρυσης - Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: “Master of Business
Administration (M.B.A.) in Shipping”», σύμφωνα με την
οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση και, ως εκ
τούτου, τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω
ενέργειες.
- Το υπ’ αρ. 18/19.03.2020 πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 8.2. «Ίδρυση-Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Master of Business
Administration (M.B.A.) in Shipping»».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την ίδρυση - λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Master of Business
Administration (M.B.A.) in Shipping», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Master of Business
Administration (M.B.A.) in Shipping» σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει σήμερα.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών “Master of Business Administration (M.B.A.) in
Shipping” είναι η παροχή επιστημονικής εκπαίδευσης
και τεχνογνωσίας υψηλής ποιότητας στον ευρύτερο
και σύνθετο χώρο της Ναυτιλίας, καθώς και ενός ευρύτερου πλέγματος αντικειμένων και δραστηριοτήτων
συναρτώμενων με τη ναυτιλία και τις μεταφορές γενικότερα. Το Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη
εξειδικευμένων επιστημονικών στελεχών υψηλού επιπέδου με την μετάδοση καινοτόμων θεωρητικών και
εφαρμοσμένων γνώσεων, μεθοδολογιών, τεχνολογιών
και λειτουργικών εργαλείων, ικανών για σταδιοδρομία
υψηλής στάθμης στη διοίκηση, οργάνωση, σχεδιασμό
λειτουργιών και υπηρεσιών σχετικών με τη ναυτιλία και
το ευρύτερο πλέγμα δραστηριοτήτων της, στον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα.
Το “Master of Business Administration (M.B.A.) in
Shipping”θα παρέχεται στην αγγλική γλώσσα, καθώς η
ναυτιλία, εξ ορισμού παγκοσμιοποιημένη δραστηριότητα, έχει ως διεθνή γλώσσα επικοινωνίας την αγγλική.
Επίσης, η προσφορά του προγράμματος στην αγγλική
γλώσσα θα επιτρέψει την προσέλκυση και αλλοδαπών
φοιτητών από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια άλλων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρωτοπορία και
παγκόσμια φήμη της ελληνόκτητης ναυτιλίας και του
προσωπικού του Τμήματος.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με αγγλικό τίτλο «Master of Business
Administration (M.B.A.) in Shipping».
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε ένα (1) έτος.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 60
(εξήντα).
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η αγγλική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος
2025-2026.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 5.000,00 €.
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Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 26 Μαρτίου 2020
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 2921/Φ20
(4)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15, 28 και 29 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στη συνεδρίαση με αρ.
πράξης 15/Θ.5/13-12-2019, με θέμα «Έγκριση ίδρυσης
Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας».
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης
19/Θ.19/28-01-2020, με θέμα «Ίδρυση Εργαστηρίου του
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και
καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού».
7. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφάσισε:
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Tην ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας»
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο
Ιδρύεται «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής
Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας» και εντάσσεται στο
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το ως
άνω Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές,
ακαδημαϊκές και επιμορφωτικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και
της Κοινωνικής Εργασίας.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του «Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Κοινωνικής
Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας» είναι η κάλυψη των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας σε όλα τα επίπεδα, όπως προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό
στα πεδία ενδιαφέροντος του εργαστηρίου.
Στόχος του Εργαστηρίου είναι να προάγει την επιστημονική γνώση αναφορικά με παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και Κοινωνική
Εργασία. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης παντός είδους επιστημονικών μελετών στα
γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.ΤΕ.Π.
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.
Αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας η οποία θα εστιάζει
σε γενικά και ειδικά επιστημονικά θέματα Κοινωνικής
Εργασίας ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης, καθώς και στις εφαρμογές/καλές πρακτικές της Κοινωνικής
Εργασίας. Ενδεικτικά το εργαστήριο θα δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων σε ειδικότερα πεδία της Κοινωνικής
Εργασίας, όπως: Κοινωνική Εργασία στην Κοινότητα, Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Εργασία στη
Δημόσια Υγεία, Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση,
Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο, στις Εξαρτήσεις, Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια,
Κοινωνική Εργασία με ηλικιωμένα, ανάπηρα άτομα, Διαφορετικότητα και Κοινωνική Εργασία κ.α.
Επίσης, αποβλέπει στη διερεύνηση θεμάτων/προβλημάτων αιχμής της σημερινής κοινωνίας όπως το
προσφυγικό – μεταναστευτικό φαινόμενο, η ανεργία,
η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κακοποίηση,
η παραβατικότητα, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός κ.α. Θα
αξιοποιηθούν μέθοδοι ποσοτικής αλλά και ποιοτικής
έρευνας (π. χ ειδικότερα η έρευνα δράση, η εκτίμηση
κοινωνικών αναγκών, η ομαδικά εστιασμένη συνέντευξη, η δομημένη θεωρία, η αφήγηση κ.α.) προκειμένου
να διερευνηθούν σε τοπικό επίπεδο ανάγκες αλλά και
βιώματα πληθυσμιακών ομάδων και κοινοτήτων ενδιαφέροντος, με παράλληλο σχεδιασμό προτάσεων για
βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.
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Κύριοι στόχοι, μεταξύ άλλων, του Εργαστηρίου είναι:
-Η ανάληψη-αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς - ερευνητικών έργων-προγραμμάτων και η προώθηση της συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής
και αλλοδαπής, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα που
έχουν αντίστοιχους στόχους.
- Η παραγωγή νέας γνώσης και η δημοσιοποίηση των
ευρημάτων του μέσω συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων
και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
και επιστημονικών εκδόσεων, καθώς και η πρόσκληση
σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που υπηρετούν στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.
-Η προώθηση της έρευνας και η μελέτη θεμάτων που
αφορούν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
στην Κοινωνική Εργασία (βελτίωση προγράμματος σπουδών, αναβάθμιση Πρακτικής Άσκησης-Εποπτείας, ενίσχυση συνεργαζόμενων Οργανώσεων και εποπτών κ.α.)
- Η συνεργασία με φορείς χάραξης κοινωνικής πολιτικής,
με σκοπό την προώθηση θεμάτων και την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
- Η ανάπτυξη καινοτόμων πιλοτικών δράσεων κοινωνικής και κοινοτικής εργασίας για την πρόληψη και
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων σε συνεργασία
με τοπικούς κοινωνικούς φορείς (Δήμους, Περιφέρεια,
Διευθύνσεις Πρόνοιας, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλων
των βαθμίδων, Συλλόγους κ.α.).
-Η υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με την δυνατότητα εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας.
-Η υποστήριξη του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας μέσω ερευνητικής κατάρτισης που θα προσφέρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες και υποψήφιους/υποψήφιες
διδάκτορες στα πεδία ενδιαφέροντος του εργαστηρίου.
- Η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, (β) Ειδικό Εκπαιδευτικό
Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
(Ε.ΔΙ.Π.) ή λοιπό διοικητικό προσωπικό για την ανάληψη
διοικητικών υποχρεώσεων και από Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) ή λοιπό επιστημονικό
προσωπικό για τεχνική υποστήριξη ή /και υποστήριξη
πληροφορικής και προγραμματισμού που δύναται να
τοποθετηθεί στο Εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, (γ) από ερευνητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών
έργων και προσφορά υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
Μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
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ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.
Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του
οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και εκλέγεται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία και μπορεί να ανήκει στις
βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή
Καθηγητή ή επίκουρου Καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή του, η εισήγηση
στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η
υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη
για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στεγάζεται σε συγκεκριμένο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ. Στο χώρο λειτουργίας τοποθετούνται τα όργανα και ο λοιπός τεχνικός εξοπλισμός
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των ερευνητικών
έργων και των προγραμμάτων του Εργαστηρίου. Στο
χώρο τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους,
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του
Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία παραδίδονται
για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και από
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας υπό
τις υποδείξεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 6
Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
στ. Τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από
τη διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Σφραγίδα-Τίτλος
1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο
Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας» (ΕΕΚΕΚΕ). Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε
έντυπό του, αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα
αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτλους «Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» και «Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας» και αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
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2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστήριο
χρησιμοποιεί τον τίτλο “Laboratory of Social Research
and Social Work”. Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε
κάθε μη ελληνόγλωσσο έντυπό του, αποτυπώνεται σε
στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με
τους τίτλους “Hellenic Mediterranean University” και
“Department of Social Work” και αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγράφων.
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.
Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 29 Μαΐου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02023291506200008*

