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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α4353 (1)
  Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων και 

Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας» στο Τμήμα Μηχανι−
κών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Καθορι−
σμός του εσωτερικού του κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011
ii. του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22 

του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195)

iii. του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195/6−9−2011) «Για 
τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων»

iν. της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258/

8−12−2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο−
μία και άλλες διατάξεις».

2. Το με αριθμ. 1232/31−3−2015 έγγραφο του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, που αφορά στην επικαιρο−
ποίηση της προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης 
με αριθμ. 8/22−5−2009 (Α8879/25−6−2009) για ίδρυση Ερ−
γαστηρίου με τίτλο «Οικονομική των Επιχειρήσεων και 
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας» του Δ.Π.Θ..

3. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (αριθμ. συν. 8/
27−3−2015).

4. Την αριθμ. 68/7/2 Απριλίου 2015 (Α 4353/6−4−2015), 
απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με το αριθμ. Α 4401/
1−4−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρι−
σης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο 
αναφέρεται ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους 
πόρους και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Δ.Π.Θ. (άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα του Π.Δ. 63/2005).

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης Εργαστήριο με τίτλο «Οικονομική των Επιχει−
ρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας», το οποίο 
καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνω−
στικό αντικείμενο των οικονομικών περιβάλλοντος και 
της περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχειρήσεων. Ειδικό−
τερα, το Εργαστήριο «Οικονομικής των Επιχειρήσεων 
και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας» θα εξυπηρετεί τις 
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες 
στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 την οικονομική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
πόρων και των φυσικών διεργασιών, την τιμολόγηση 
των φυσικών πόρων και της δημιουργίας αγορών για 
την διαπραγμάτευση των φυσικών πόρων,

 την οικονομική αξιολόγηση των τεχνικών αποκατά−
στασης του περιβαλλοντικά υποβαθμισμένου εδάφους,
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 την οικονομική αξιολόγηση της ρύπανσης των υπό−
γειων και υπέργειων υδατικών πόρων,

 την οικονομική αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
κλιματικών αλλαγών στις οικονομικές δραστηριότητες 
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,

 τη διεξαγωγή κοινωνικοοικονομικών ερευνών για 
περιβαλλοντικά θέματα,

 την εφαρμογή των γενικών αρχών της Διοίκησης 
Ολικής Περιβαλλοντικής Ποιότητας σε επιχειρήσεις με 
τη βοήθεια των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχεί−
ρισης (ISO 14001, EMAS, Responsible Care) που βοηθούν 
στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ποιότητας των 
βιομηχανιών και της Υγιεινής και Ασφάλειας (Υ και Α) 
των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών,

 την εφαρμογή μεθοδολογιών για την αξιολόγηση 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων 
που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές επενδύσεις τους 
(λ.χ. περιβαλλοντική λογιστική),

 τη διασύνδεση της περιβαλλοντικής επίδοσης των 
επιχειρήσεων με το χρηματοοικονομικό τομέα (λ.χ. αξι−
ολόγηση περιβαλλοντικών κριτηρίων για δανειοδότηση),

 την οικονομική αξιολόγηση τεχνικών περιβαλλοντι−
κής τεχνολογίας και καινοτομίας για τις επιχειρήσεις 
με την εκπόνηση μελετών που διερευνούν τη χρήση 
νέου τεχνολογικού εξοπλισμού, τεχνικών, πρακτικών, 
και το σχεδιασμό μεθοδολογιών αξιολόγησης καινοτό−
μων προϊόντων με χαμηλές επιπτώσεις στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον,

 την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη τεχνο−
λογιών πρόληψης και της χρήσης καθαρών τεχνολογιών 
για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ποιότητας των 
επιχειρήσεων,

 τη μελέτη περιβαλλοντικών στρατηγικών για τις 
επιχειρήσεις και τη μέτρηση της περιβαλλοντικής επί−
δοσης τους με την ανάπτυξη θεωρητικών και εμπειρικών 
ερευνών και με τη χρήση πολυκριτηριακών τεχνικών (π.χ. 
balance scored cards, ΑΗΡ, ΑΝΡ),

 την ανάπτυξη θεμάτων βιομηχανικής οικολογίας με 
τη διεξαγωγή ερευνών για τη μελέτη των προοπτικών 
λειτουργίας συνδυασμού βιομηχανιών που λειτουργούν 
ως οικο−σύστημα με χαμηλές αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον (λ.χ. Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντος),

 τη χρήση λογισμικών για την προσομοίωση των 
τεχνικών περιβαλλοντικής διαχείρισης,

 την διαδικτυακή συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 
οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων,

 την περιβαλλοντική καινοτομία και αειφόρο ανά−
πτυξη,

 την οικο−σήμανση προϊόντων.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρί−
ου «Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής 
Τεχνολογίας» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παρα−
κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 3 
Σκοπός

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

πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς και άλλων 
τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 
1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάθε 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. Τη διεξαγωγή έρευνας στα αντικείμενα του άρθρου 
1 του παρόντος.

5. Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, 
δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστη−
μονικούς φορείς και τη συμβολή του Εργαστηρίου στη 
μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας.

6. Την παροχή υπηρεσιών, κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από 
τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάβε 
νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

7. Την έκδοση επιστημονικού περιοδικού ή επετηρίδας 
ή εκθέσεων πεπραγμένων στο οποίο δημοσιεύονται τα 
αποτελέσματα της ερευνητικής και λοιπής δραστηριό−
τητας των μελών του Εργαστηρίου και άλλων συγγενών 
Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
των ΑΕΙ της χώρας και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέ−
κτορες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα δι−
δακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, 
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι−
κού και του Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται 
στο εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που ορίζεται με 
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 
(Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 
(Α΄ 195)

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 
του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μεταξύ των οποίων περιλαμβά−
νονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η 
κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για 
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη 
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Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων 
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η 
υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του 
χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφω−
να με τον κανονισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργα−
στηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμά−
των. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα 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 εργαστηρί−
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά 
από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 του 
Ν. 4310/2014 (Α΄ 258/8−12−2014), και ειδικότερα από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων

2. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων

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

4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά−
κης για τους σκοπούς του εργαστηρίου

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

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοι−

χείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, 
κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ−
γάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο με−
ταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών (όπου και 
αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο εισερχομένων 
και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή 
μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 28 Απριλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 

F
Αριθμ. Α3362 (2)
   Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Παραγω−

γής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Καθορισμός 
του εσωτερικού τους κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011
ii. του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22 

του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195)

iii. του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195/6−9−2011) «Για 
τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων»

iν. της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258/
8−12−2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο−
μία και άλλες διατάξεις».

2. Το με αριθμ. 736/12−2−2015 έγγραφο του Τμήμα−
τος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, που αφορά 
στην επικαιροποίηση προηγούμενων αποφάσεων της 
Συνέλευσης με αριθμ. 8/15−5−2012 (1252/20−7−2012) και 1/
26−10−2012 (1112/11−1−2013), για ίδρυση Εργαστηρίων.

3. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή−
ματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (αριθμ.συν. 
5/29−1−2015).

4. Την αριθμ. 67/7/2 Απριλίου 2015 (Α 3362/7−4−2015), 
απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με το αριθμ. Β4560/
18−2−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια−
χείρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο 
οποίο αναφέρεται ότι κάθε Εργαστήριο θα λειτουργεί 
με ιδίους πόρους και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπο−
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λογισμό του Δ.Π.Θ. (άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα του 
Π.Δ. 53/2005).

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύονται στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοί−
κησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης τα ακόλουθα Εργαστήρια με τίτλο:

1. «Εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής», το οποίο 
καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του προγραμματι−
σμού της παραγωγής, της προσομοίωσης της παραγω−
γής, της παραγωγής με τη βοήθεια υπολογιστών, κ.λπ..

2. «Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών», το 
οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυ−
ξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των συστη−
μάτων αυτοματισμού, των ρομποτικών συστημάτων, των 
αυτοκινούμενων ρομπότ, των συστημάτων όρασης, της 
προσομοίωσης ρομποτικών συστημάτων, των ευφυών 
συστημάτων, κ.λπ..

3. «Εργαστήριο Σχεδιασμού Προϊόντων», το οποίο 
καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές 
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού 
νέων προϊόντων και διεργασιών, που περιλαμβάνει: το 
σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή, την παράλληλη 
μηχανική, τη διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων, 
τη διαχείριση δομής προϊόντος, την ταχεία παραγωγή 
πρωτοτύπων και γρήγορων εργαλείων, την πλασματική 
πρωτοτυποποίηση και παραγωγή, κ.λπ..

4. «Εργαστήριο Εφοδιαστικής», το οποίο καλύπτει εκ−
παιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες στο 
γνωστικό αντικείμενο της επιμελητείας της επιχείρη−
σης, που περιλαμβάνει: τη διαχείριση αποθεμάτων, τα 
συστήματα αποθήκευσης, τα συστήματα μεταφοράς 
και επικοινωνίας (προμηθευτών − επιχείρησης −κατα−
ναλωτών), κ.λπ..

5. «Εργαστήριο Εργονομίας και Ασφάλειας της Ερ−
γασίας», το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές 
και αναπτυξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 
της εργονομικής ανάλυσης εργασίας, του σχεδιασμού 
του εργασιακού περιβάλλοντος, της επικοινωνίας αν−
θρώπου − μηχανής, της ασφάλειας της εργασίας, κ.λπ..

6. «Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Μηχανικής», το 
οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ανα−
πτυξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της δι−
οικητικής λογιστικής, της κοστολόγησης, της βραχυ−
πρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής 
διοίκησης, της ανάλυσης επενδύσεων, των οικονομο−
τεχνικών μελετών, των εξαγορών − συγχωνεύσεων, της 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, της χρηματοοικονομικής 
μοντελοποίησης, κ.λπ..

7. «Εργαστήριο Μάρκετινγκ», το οποίο καλύπτει εκ−
παιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες στο 
γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ, που περιλαμ−
βάνει: την έρευνα αγοράς, τα συστήματα πρόβλεψης, 
την τιμολογιακή πολιτική, την προβολή και προώθηση 
προϊόντων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.λπ..

8. «Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκη−
σης», το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και 
αναπτυξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των 
βάσεων δεδομένων, των συστημάτων στήριξης αποφά−
σεων, των μεθόδων λήψης αποφάσεων, των τεχνικών 

και μεθόδων μοντελοποίησης, της διοίκησης έργων, των 
αλγόριθμων μοντέλων επιχειρησιακής έρευνας, κ.λπ..

9. «Εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Υδροδυναμικών 
Μηχανών», το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνη−
τικές και αναπτυξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντι−
κείμενα των ιδιοτήτων του ρευστού μέσου, των νόμων 
διατήρησης της στρωτής και τυρβώδους ροής, των 
υπολογισμών των σωληνώσεων, των αντλιών και των 
στροβίλων, των στοιχείων πτερυγικής θεωρίας, της ανά−
λυσης και του σχεδιασμού των υδραυλικών δικτύων, των 
υδροηλεκτρικών έργων και των αιολικών συστημάτων, 
καθώς και των στοιχείων οικονομοτεχνικής ανάλυσης 
αυτών, κ.λπ..

10. «Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχα−
νών», το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και 
αναπτυξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της 
κλασικής θερμοδυναμικής, των θερμοδυναμικών μετα−
βολών των φάσεων της ύλης, των ενεργειακών θερμο−
δυναμικών μεγεθών, των θερμοδυναμικών αξιωμάτων, 
της εντροπίας, της καύσης, της μεταφοράς θερμότητας, 
των θερμικών και ψυκτικών μηχανών, κ.λπ..

11. «Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών», το οποίο κα−
λύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ατομικής θε−
ωρίας, των ατομικών δεσμών, των καταστάσεων της 
ύλης, των ετερογενών συστημάτων, της διάβρωσης και 
προστασίας των μετάλλων και κραμάτων, της τεχνικής 
μηχανικής, της αντοχής των υλικών, της φυσικής μεταλ−
λουργίας, της τεχνολογίας των μεταλλικών − κεραμι−
κών − πολυμερικών και σύνθετων υλικών, της χύτευσης 
και των συγκολλήσεων, της μηχανικής και τεχνολογίας 
των κατεργασιών, των εργαλειομηχανών, της μετρο−
λογίας, κ.λπ..

12. «Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού», το οποίο 
καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του σχεδιασμού με 
υπολογιστικές μεθόδους των στοιχείων μηχανών (ηλώ−
σεις, κοχλίες, συγκολλήσεις, άξονες, έδρανα, κ.λπ.), των 
ανυψωτικών μηχανών, των μεταφορικών ταινιών, των 
μεταλλικών κατασκευών, των μηχανισμών, κ.λπ..

13. «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών», το 
οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυ−
ξιακές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των 
μαθηματικών (εφαρμοσμένων και θεωρητικών) και ιδιαι−
τέρως των υπολογιστικών διεργασιών με τη χρήση των 
Η/Υ και των εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων, της 
επιχειρησιακής έρευνας, των πιθανοτήτων, της στατιστι−
κής, της αριθμητικής ανάλυσης και του προγραμματικού 
(γλώσσα C, C++ κ.λπ.). Επίσης υποστηρίζω τη διδασκα−
λία με τη μέθοδο της από απόσταση εκπαίδευσης σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

14. «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 
Βιομηχανικής Οικολογίας», το οποίο καλύπτει εκπαι−
δευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης περιβάλλοντος 
και της βιομηχανικής οικολογίας.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Εργαστη−
ρίων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοί−
κησης καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 
παρακάτω άρθρα του παρόντος.
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Άρθρο 3 
Σκοπός

Κάθε εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, καθώς 
και άλλων τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι−
κείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάθε 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. Τη διεξαγωγή έρευνας στα αντικείμενα του άρθρου 
1 του παρόντος.

5. Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, 
δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστη−
μονικούς φορείς και τη συμβολή του Εργαστηρίου στη 
μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας.

6. Την παροχή υπηρεσιών, κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από 
τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Άρθρο 4
Προσωπικό

Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και 
Λέκτορες του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστη−
μονικού προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού 
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή πρώ−
της βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 
του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 
του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195)

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 
του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μεταξύ των οποίων περιλαμβά−
νονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η 
κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για 
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη 
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων 

για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η 
υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − λειτουργία

1. Κάθε εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια 
του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμ−
φωνα με τον κανονισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργα−
στηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμά−
των. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα 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 εργαστηρί−
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά 
από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 του 
Ν. 4310/2014 (Α΄ 258/8−12−2014), και ειδικότερα από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων

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

4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά−
κης για τους σκοπούς του εργαστηρίου

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

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοι−
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χείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, 
κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ−
γάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο με−
ταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών (όπου και 
αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο εισερχομένων 
και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή 
μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 28 Απριλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

F
Αριθμ. ADMIN 884 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της 

Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επι−
στημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
με τίτλο: «Διαχείριση πόρων» (MSc in Resources 
Management).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) και ιδί−

ως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄, 25−8−2008), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 4−9−2009) 
και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228, τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
159, τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24, τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄,
2−8−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι−
στωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240, τ.Α΄) «Διε−
θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130, τ.Α΄), των άρθρων 80 παράγρ. 4α 
και 81 παράγρ. 26 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄), του 
άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ.Α΄) και 
του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258, τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 «Ορ−
γάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινο−
τήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ−
μάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 223, τ.Α΄), που προ−
σέθεσε εδάφια γ΄ και δ΄ στην περίπτωση α΄ της παρ. 
11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (τ.Α΄ 195) σύμφωνα 
με τα οποία: «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των 

Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ), τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 
του Ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκρι−
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο 
Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί 
των στοιχείων στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
N. 3685/2008 του προγράμματος».

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενι−
κής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και 
Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (συνεδρία 7/7−4−2015 – θέμα 10).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνε−
δρία 14/14−4−2015 – θέμα 5.9). 

8. Το αριθμ. 1289/14−4−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη−
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος θα οργανώ−
σει και λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχεί−
ριση πόρων» (MSc in Resources Management) σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και του Νόμου 4009/2011.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση 
Πόρων» της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευ−
σης μεταπτυχιακού επιπέδου στη διαχείριση πόρων και 
απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων 
και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξει−
δίκευση τους σε θέματα στρατηγικής και τεχνολογίες 
ορθολογικής διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων. 

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι οι εξής:

• Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
τη διατύπωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων 
σε ζητήματα που άπτονται της περιβαλλοντικής δια−
χείρισης προς την κατεύθυνση υιοθέτησης των αρχών 
της αειφόρου ανάπτυξης. 

• Η ανάπτυξη ιδιαίτερων διοικητικών και τεχνολογι−
κών προσόντων θέματα που άπτονται της ορθολογικής 
διαχείρισης υλικών, υδάτων, ενέργειας και αποβλήτων.

• Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που απαιτού−
νται για τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων 
και οργανισμών όσον αφορά στη συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία και ευρύτερα την ελαχιστο−
ποίηση των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο πε−
ριβάλλον υπερβαίνοντας τα νομοθετημένα όρια μέσω 
εθελοντικών δράσεων.

• Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθη−
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σης μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντι−
κείμενα που σχετίζονται με τη διαχείριση πόρων.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διαχείριση πόρων» (MSc in Resources 
Management).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων και 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομο−
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν εί−
κοσι (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι 
οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μετα−
πτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του 
προγράμματος όπως αυτές περιγράφονται στον πα−
ρακάτω Πίνακα. 

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ

Εξάμηνο Μάθημα ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Εξάμηνο Α: 2 Υποχρεωτικά μαθήματα (9 ECTS το καθένα) και 2 Υποχρεωτικά μαθήματα (6 ECTS 

το καθένα)

Α Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες 
και την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Introduction to Environmental Science and 
Sustainable Development

9

A Εισαγωγή στα Οικονομικά και τις Πολιτικές 
του Περιβάλλοντος

Introduction to Environmental Economics 
and Policy

9

Α Τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων και 
διαχείρισης νερού

Waste and Waste Water Technologies 6

Α Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Corporate Social Responsibility 6

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α΄ Εξαμήνου 30

Εξάμηνο Β: 2 Υποχρεωτικά μαθήματα (9 ECTS το καθένα) και 2 Υποχρεωτικά μαθήματα (6 ECTS 
το καθένα)

B Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Environmental Impact Assessment 9

B Ανάλυση Κόστους – Οφέλους, Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικού Κόστους

Cost Benefit Analysis, Environmental 
Assessment

9

B Οικολογία Ecology 6

B Διαχείριση περιβαλλοντικών καταστροφών Environmental Disaster Management 6

Σύνολο πιστωτικών μονάδων B΄ Εξαμήνου 30

Εξάμηνο Γ: 3 μαθήματα επιλογής (6 ECTS το καθένα) και Συμβουλευτική Εργασία (consulting 
project) (12 ECTS)

Γ Συμβουλευτική Εργασία Consulting project 12

Γ Σχεδιασμός έργων Project Planning 6

Γ Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών Geographical Information Systems 6

Γ Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων Water and solid waste management 6

Γ Εργαλεία σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων Water management planning tools 6

Γ Μεταφορές Transportation 6

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ΄ Εξαμήνου 30

Εξάμηνο Δ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Δ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Dissertation 30

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Δ΄ Εξαμήνου 30

Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων 120
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε ογδόντα (80) φοιτητές κατ’ έτος. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Σχολών 
Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και Επι−
στημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος και άλλων Σχολών του ίδιου Πανεπιστημίου ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης θα απα−
σχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το ΠΜΣ θα υλοποιηθεί στο κτίριο της «ΠΑΣΕΓΕΣ» στη 
Θέρμη του Ν. Θεσσαλονίκης ή/και σε άλλες μισθωμένες 
εγκαταστάσεις, μέχρι τη μεταστέγασή του σε ιδιόκτη−
τες, μόνιμες εγκαταστάσεις. Η υπάρχουσα υλικοτεχνική 
υποδομή της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών, καθώς και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προ−
γράμματος (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, 
οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ). Σε ειδικές περιπτώσεις, τα 
μαθήματα του ΠΜΣ (μέχρι ποσοστού 50%) θα μπορούν 
να παρέχονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων από 
απόσταση.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023 οπότε θα 
αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας 
του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3685/2008 
(Φ.Ε.Κ. 148/τ.Α΄).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) 
το 65% του συνολικού κόστους της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος, 
ανέρχεται στο ποσό των 175.000 € και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €

I. Αμοιβές − αποζημιώσεις διδακτικού – 
τεχνικού − διοικητικού προσωπικού 135.000

II. Υποτροφίες 5.000

IΙΙ. Δαπάνες μετακινήσεων 8.000

ΙV. Προμήθεια υλικού 7.000

V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες 3.000

VI. Προμήθεια− Συντήρηση εξοπλισμού/
λογισμικού 2.000

VII. Δαπάνες δημοσιότητας 15.000

Σύνολο 175.000
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δί−

δακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές, όπως δω−
ρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά, 
ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

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.

Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  
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