
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Δι-ιδρυματικού Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Σχολών Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών και Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Τμήματος Φυσικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με τίτλο «Ναυτική και Θαλάσ-
σια Τεχνολογία».

2 Ίδρυση και θεσμοθέτηση Εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών» (Τίτλος στα 
αγγλικά: Laboratory of Visual Arts) στο Τμήμα Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κα-
νονισμού.

3 Ίδρυση και θεσμοθέτηση εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
& Σύγχρονης Δόμησης» (Τίτλος στα αγγλικά: 
Materials for Cultural Heritage & Modern Building 
Laboratory, συντομογραφία: MaCHMoB Lab) στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμημα-
τικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού 
του κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 41428 (1)
Επανίδρυση του Δι-ιδρυματικού Διατμηματι-

κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

των Σχολών Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχα-

νικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μη-

χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Εφαρ-

μοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστη-

μών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του 

Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνικού 

Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με τίτλο 

«Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 

4.8.2017) ‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ 
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/ 
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 ‘’Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα’’, β) 203446/Ζ1/22.11.2017 ‘’Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 ‘’Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ίδρυση Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄) και ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 ‘’Κοι-
νοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) ‘’Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ - 
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών 
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο ‘’Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών’’.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6.9.2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11.5.2016, τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το άρθρο 19, παρ. 7 και 8 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/2.3.2018) ‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις’’.

9. Την υπ’ αριθμ. Β7/94α (ΦΕΚ 738/τ.Β΄/17.7.1998) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο ΔΔΠΜΣ των Τμη-
μάτων Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολό-
γων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών του ΕΜΠ καθώς και του Τμήματος Φυσικής 
του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσ-
σιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με τίτλο «Ναυτική και Θαλάσ-
σια Τεχνολογία και Επιστήμη», όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις υπ’ αριθμ. 91417/Β7 (ΦΕΚ 1245/τ.Β΄/24.9.2002), 
8524/Β7 (ΦΕΚ 144/τ.Β΄/8.2.2006), 148571 π.ε./Β7 (ΦΕΚ 
191/τ.Β΄/8.2.2008) 11648/Β7 (ΦΕΚ 558/τ.Β΄/26.3.2009 
και 206704/Ζ1 (ΦΕΚ 3521/τ.Β΄/29.12.2014) υπουργικές 
αποφάσεις.

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων των 
Σχολών Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρί-
αση 24.4.2018), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών (συνεδρίαση 8.5.2018), Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών (συνεδρίαση 26.4.2018), 
Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση 7-5-2018), Πολι-
τικών Μηχανικών (συνεδρίαση 22.5.2018), Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (συνεδρίαση 
8.5.2018) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Τμή-
ματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 26.3.2018) και η 
από 27.3.2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΜΠ (συνεδρίαση 1η /9.5.2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 19.7.2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΜΠ 
(συνεδρίαση 4η /10.5.2018).

14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τη λει-
τουργία του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών των Σχολών Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων Το-
πογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών και Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελλη-
νικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με τίτλο 
«Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις - Διοικητικά Όργανα

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 
(ΣΝΜΜ), σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανολόγων 
Μηχανικών (ΣΜΜ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εφαρμο-
σμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), 
Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΕΤΜ) και Πο-
λιτικών Μηχανικών (ΣΠΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου (ΕΜΠ), το Τμήμα Φυσικής Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) λειτουργεί, από 
το 2018-19, το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στο επιστημονικό 
πεδίο “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία”, το οποίο ορ-
γανώνει η Σχολή ΣΝΜΜ του ΕΜΠ.

Η σύνθεση των οργάνων, η οποία περιγράφεται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας παράλληλα με τα κα-
θήκοντά τους, έχει προκύψει με βάση την ποσοστιαία 
συμμετοχή των φορέων στο πρόγραμμα σπουδών, και 
για την αλλαγή της απαιτείται ομόφωνη τροποποίηση 
του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο και Σκοπός του ΔΔΠΜΣ

Αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκ-
παίδευση και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμέ-
νες σπουδές για την ενίσχυση της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης 
στο επιστημονικό πεδίο της «Ναυτικής και Θαλάσσιας 
Τεχνολογίας», που είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα. 
Περιλαμβάνει τρεις επί μέρους κατευθύνσεις, ως εξής: 
(α) Ναυτική Τεχνολογία, (β) Θαλάσσιες Κατασκευές και 
Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, και (γ) Θαλάσσιο Πε-
ριβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σκοπός του ΔΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολο-
γία» είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού 
επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπι-
στημονική προσέγγιση, έρευνα και αντιμετώπιση των 
πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλη-
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μάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών 
και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη υψηλού 
επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ενισχύεται επίσης η 
συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών και ερευνητών εντός της χώρας. Συγκεκριμένα, το 
ΔΔΠΜΣ «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας», παρέχει 
τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό 
που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων 
επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 
Επί μέρους στόχοι του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

α. Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής 
κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρω-
μένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και 
έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημο-
νικό πεδίο της «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας», 
έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες 
γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμε-
νες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, 
οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χω-
ρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θα-
λάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης που είναι ζωτικής 
σημασίας για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.

β. Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε 
να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης και 
καινοτομίας.

γ. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης 
και τεχνολογίας, με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση 
νέων επιστημόνων.

Πέραν όμως της κάλυψης των αναγκών της ναυτικής 
τεχνολογίας, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τη λει-
τουργία των πλοίων, το παρόν Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στόχο έχει να καλύψει και τις 
τεχνολογικές και ερευνητικές εξελίξεις αιχμής στον το-
μέα της Θαλάσσιας Τεχνολογίας, οι οποίες είναι συνυφα-
σμένες και με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα:

• την εκμετάλλευση θαλάσσιων και υποθαλάσσιων 
πλουτοπαραγωγικών πόρων (εξαγωγή υδρογονανθρά-
κων και ορυκτών από το θαλάσσιο περιβάλλον, ανάκτη-
ση ενέργειας από θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές (κυμα-
τική, υδροκινητική), αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες ανοικτής 
θάλασσας και παράκτιων ζωνών, κ.α.)

• τον θαλάσσιο τουρισμό και ναυταθλητισμό (π.χ. μα-
ρίνες, ιστιοπλοϊκά σκάφη, κ.α.)

• την προστασία και παρακολούθηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών (π.χ. ιδιότητες 
και χαρακτηριστικά ελληνικών θαλασσών, προβλήματα 
μεταφοράς και διάχυσης της ρύπανσης, μέσα προστα-
σίας, κ.α.).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στη «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Σχολών 
του Ε.Μ.Π., πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών των 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπο-
ρούν, μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπερά-
ριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδι-
κότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του 
ν. 4485/2017, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα 
του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές 
με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που 
επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι δι-
αδικασίες παράτασης σπουδών περιγράφονται στον 
Κανονισμό σπουδών.

Άρθρο 6
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος

α) Γλώσσα διδασκαλίας είναι κυρίως η ελληνική και για 
τον λόγο αυτόν προωθείται η ταχύρρυθμη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους του 
ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, για μαθήματα τα οποία έχουν 
εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος.

β) Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική, και ορίζεται 
με απόφαση της ΕΔΕ ή της ΕΔΙΕ. Σε κάθε περίπτωση, η 
μεταπτυχιακή ΔΕ περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη 
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Διάρθρωση σπουδών - Ενδεικτικό Πρόγραμμα 
και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρεις ροές: (Ι) 
Ροή Ναυτικής Τεχνολογίας, (ΙΙ) Ροή Θαλάσσιων Κατα-
σκευών και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, και (ΙΙΙ) 
Ροή Θαλασσίου Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.

Το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε ροή περιλαμβάνει 
8 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα επιλογής και 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση 
του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η 
συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων οι οποίες προκύ-
πτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση 
των μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και 
κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων 
αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού 
τίτλου, έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση.
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Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

α/α Μάθημα Μάθημα
Ι: Ροής Ναυτικής Τεχνολογίας
ΙΙ: Ροής Θαλάσσιων Κατασκευών και Εκμετάλλευσης 
Υδρογονανθράκων ΙΙΙ: Ροής Θαλάσσιου Περιβάλ-
λοντος και ΑΠΕ

ECTS

1 Ειδικά Θέματα Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυ-
ναμικής

Υποχρεωτικό για όλες τις ροές 6

2 Αριθμητική Ανάλυση Υποχρεωτικό για όλες τις ροές 6
3 Πεπερασμένες διαφορές και Πεπερασμένα Στοιχεία 

για ΜΔΕ
Επιλογής για όλες τις ροές 6

4 Μετρήσεις και Μετρητικές Συσκευές για Θαλάσσιες
Εφαρμογές

Ρ Ι -Υποχρεωτικό 6

5 Δυναμική Συμπεριφορά Πλοίων σε Θαλάσσιους 
Κυματισμούς και Εφαρμογές στη Σχεδίαση

Ρ Ι - Υποχρεωτικό 6

6 Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Υδροδυναμικής Επιλογής για όλες τις ροές 6
7 Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Πλοίων Ρ Ι - Επιλογής 6
8 Δυναμική ευστάθεια και ασφάλεια πλοίου Ρ Ι -Υποχρεωτικό 6
9 H Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων στη Στα-

τική και Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών
Ρ Ι - Υποχρεωτικό 6

10 Σχεδίαση και Λειτουργία Ναυτικών Κινητήρων 
Diesel

Ρ Ι - Υποχρεωτικό 6

11 Συστήματα Θαλάσσιων Μεταφορών Ρ Ι - Υποχρεωτικό 6
12 Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβαλλοντικών Κιν-

δύνων στις Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις Εξόρυξης 
Πετρελαίου και Αερίου

Ρ Ι – Ρ ΙΙ Επιλογής 6

13 Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών 
Σκαφών

Ρ Ι - Επιλογής 6

14 Δυναμική Στροφείων και Αξόνων Ρ Ι - Επιλογής 6
15 Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Φαινομένων 

Ροής και Καύσης σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Ρ Ι Επιλογής 6

16 Συνθήκες Περιβάλλοντος και Φορτίσεις Θαλασσίων 
Κατασκευών

Ρ ΙΙ Υποχρεωτικό 6

17 Υλικά Ναυπηγικών και Θαλασσίων Κατασκευών και 
Μέθοδοι Κατεργασίας τους

Ρ ΙΙ - Υποχρεωτικό 6

18 Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Ρ ΙΙ - Υποχρεωτικό 6
19 Θαλάσσιες μεταλλικές κατασκευές Ρ ΙΙ – Ρ ΙΙΙ Επιλογής 6
20 Δυναμική Απόκριση Θαλασσίων Κατασκευών Ρ ΙΙ - Υποχρεωτικό 6
21 Μηχανική των γεωυλικών - εδαφικών & βραχωδών Ρ ΙΙ - Υποχρεωτικό 6
22 Υδρομηχανική Ανάλυση και Σχεδίαση Αγκυρωμέ-

νων Κατασκευών
Ρ ΙΙ - Επιλογής 6

23 Οριακή ανάλυση ναυπηγικών
κατασκευών

Ρ ΙΙ – Επιλογής 6

24 Σεμινάρια σε Προβλήματα Θαλάσσιας και Υποθα-
λάσσιας Τεχνολογίας

Ρ ΙΙ,ΙΙΙ – Επιλογής 6

25 Βασικές αρχές σχεδιασμού θεμελιώσεων θαλάσσι-
ων κατασκευών

Ρ ΙΙ - Επιλογής 6

26 Συσκευές Ανάκτησης Θαλάσσιας Ενέργειας Ρ ΙΙ,ΙΙΙ - Επιλογής 6
27 Δομική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Υποθαλάσ-

σιων Αγωγών
Ρ ΙΙ - Επιλογής 6

28 Κυματικά Φαινόμενα το Θαλάσσιο Περιβάλλον Ρ ΙΙΙ - Υποχρεωτικό 6
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29 Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική Ρ ΙΙΙ - Υποχρεωτικό 6
30 Δυναμική της Ατμόσφαιρας των Ωκεανών Ρ ΙΙΙ - Υποχρεωτικό 6
31 Μη-Μαρκοβιανές στοχαστικές συναρτήσεις. Στο-

χαστική δυναμική
Επιλογής για όλες τις ροές 6

32 Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από 
τη θάλασσα

Ρ ΙΙ, ΙΙΙ - Υποχρεωτικό 6

33 Μέθοδοι Παρακολούθησης και Τηλεπισκόπησης για 
τη Μελέτη του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Ρ ΙΙΙ – Επιλογή 6

34 Προβλήματα βελτιστοποίησης και μεταβολικές αρ-
χές της Μαθηματικής Φυσικής

Επιλογής για όλες τις ροές 6

35 Μη-Γραμμικά Κύματα Ρ ΙΙΙ - Υποχρεωτικό Ρ Ι,ΙΙ Επιλογής 6
36 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεις 

Δεδομένων για το Θαλάσσιο Περιβάλλον
Ρ ΙΙΙ - Επιλογής 6

37 Βασικές Αρχές Προγραμματισμού και χρήσεις αυτού 
στα Μαθηματικά

Ροή ΙΙΙ Υποχρεωτικό Ροή ΙΙ Επιλογής 6

38 Δυναμική Συστημάτων, Ευστάθεια και Έλεγχος Επιλογής για όλες τις ροές 6
39 Αξιοπιστία και Διακινδύνευση Θαλάσσιων Κατα-

σκευών
Ρ ΙΙ - Επιλογής 6

   Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας 18
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφά-

σεις της ΕΔΙΕ που επικυρώνονται από τη Σχολή ΣΝΜΜ.
Μπορεί να γίνει διδασκαλία μαθήματος με μέσα εξ αποστάσεως, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, περί επάρκειας 

των σχετικών μέσων, και απόφαση της ΣΕ.
Η ύλη των μαθημάτων περιγράφεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΔΠΜΣ και στον Οδηγό 

Σπουδών.

Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.

Άρθρο 9
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΔΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία», θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 2028-2029, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Προσωπικό και Υλικοτεχνική Υποδομή

Το διδακτικό προσωπικό στο ΔΔΠΜΣ ορίζεται σύμφωνα με τον νόμο και τις αποφάσεις της ΕΔΕ, με βάση όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, υπολογιστές) θα διατίθε-
νται από τις συνεργαζόμενες Σχολές και Ινστιτούτα. Η ΕΔΕ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ΕΜΠ τα απαραίτητα 
μέτρα για την ενίσχυση της υποδομής αυτής και την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για την απόκτηση ή ανανέωση 
της ιδίας υλικοτεχνικής υποδομής του ΔΔΠΜΣ.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας - Προϋπολογισμός

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 7200 € 
και κατανέμεται ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
Ανθρώπινο δυναμικό 0
Αναλώσιμα 2600
Προμήθεια, ανανέωση και συντήρηση εξοπλισμού - λογισμικού 3000
Άλλες Δαπάνες (π.χ. προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, μετακινήσεις κλπ) 1600

Σύνολο 7200
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Η κατανομή στις ανωτέρω Κατηγορίες Δαπανών μπο-
ρεί να τροποποιείται με απόφαση της ΕΔΕ, ανάλογα με 
τις ανάγκες του προγράμματος.

Το κόστος λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ θα καλύπτεται από:
- τους προϋπολογισμούς των συνεργαζόμενων φορέ-

ων και του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΜΠ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι το 2017-18 θα περατώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του 
ΔΔΠΜΣ, από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και από 
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. 6133 (2)
Ίδρυση και θεσμοθέτηση Εργαστηρίου με τίτλο 

«Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών» (Τίτλος στα αγ-

γλικά: Laboratory of Visual Arts) στο Τμήμα Αρχι-

τεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχο-

λής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 

Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κα-

νονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πα-

νεπιστημίου με την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 46).

2) Το π.δ. 73/2013 «Κατάργηση Τμημάτων και ίδρυση 
Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (ΦΕΚ Α΄ 119), όπως 
αυτό συμπληρώθηκε με το π.δ. 67/2016 «Μετονομασία 
της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτε-
χνείο Κρήτης» (ΦΕΚ Α΄ 123).

3) Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) και ιδίως τις διατάξεις των 
άρθρων 28 και 29.

4) Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διά-
ταγμα της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του ν. 4485 
(ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017).

5) Το ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως αυ-
τός ισχύει σήμερα.

6) Την 201647/Ζ1/21.11.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία δια-
πιστώνεται ο διορισμός του Καθηγητή Ευάγγελου Δια-
μαντόπουλου ως Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 627/28.11.2017/τ. Υ.Ο.Δ.Δ..

7) Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών της Μονοτμηματικής Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(συνεδρίαση με αριθμό 14η/28.6.2018).

8) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου 
Κρήτης (συνεδρίαση με αριθμό 478/10.7.2018) για την 
έγκριση της ίδρυσης και θεσμοθέτησης του Εργαστηρί-
ου Εικαστικών Τεχνών (Laboratory of Visual Arts).

9) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολο-
γισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποφασίζουμε:

την ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Εικαστικών Τεχνών» (Τίτλος στα αγγλικά: Laboratory of 
Visual Arts) στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορίζουμε τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο

Ιδρύεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο 
Εικαστικών Τεχνών» (Τίτλος στα αγγλικά: Laboratory of 
Visual Arts) το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των «Εικαστι-
κών Τεχνών» και ειδικότερα στην έρευνα και διδασκαλία 
του εικαστικού τρόπου σκέψης και έκφρασης μέσα από 
τη γνωριμία και την κατανόηση της εικαστικής γλώσσας, 
και την κατάκτηση των εικαστικών εκφραστικών μέσων. 
Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διεύρυνση της οπτικής 
αντίληψης των φοιτητών, έτσι ώστε να μπορούν να ανα-
καλύπτουν νόημα σε ό,τι βλέπουν, και να αποκτήσουν 
την ικανότητα να μορφοποιούν τις οπτικές ιδέες τους. 
Σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής και ερευνητικής 
δραστηριότητας του εργαστηρίου εστιάζει στην δια-
σύνδεση των Εικαστικών Τεχνών με την Αρχιτεκτονική.

Άρθρο 2
Αποστολή - Σκοπός

Το έργο του Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών είναι 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό. Στόχος του Εργαστηρίου 
είναι:

Η γνωριμία και η κατανόηση της εικαστικής γλώσσας 
καθώς και η κατάκτηση των εικαστικών εκφραστικών 
μέσων, δηλαδή η διδασκαλία αυτού που αποτελεί τη 
γραμματική και το συντακτικό των εικαστικών τεχνών.
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Η αναλυτική διδασκαλία της γλώσσας των μορφών, και 
των μέσων καλλιτεχνικής αναπαράστασης μέσα από το 
σχέδιο, τη φόρμα, τον τόνο, το χρώμα.

Η διασύνδεση των Εικαστικών Τεχνών με την Αρχιτε-
κτονική Ειδικότερα, το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

1. Tην κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών της Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς και άλλων Σχολών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Την υποστήριξη της έρευνας μεταδιδακτόρων στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

3. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με ίδιους 
και συναφείς στόχους, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι 
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του Εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση σε αυ-
τές Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, 
καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκ-
δόσεων.

5. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής 
τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Ερ-
γαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Σχολές του Πολυτεχνείου Κρή-
της, ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά 
ιδρύματα καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

6. Την παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.

7. Τη σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς 
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με 
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 

άλλων Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης των οποίων 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν ή τα 
ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

2. Στο Εργαστήριο μπορεί να απασχολούνται πανεπι-
στημιακοί υπότροφοι, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτο-
ρες, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, επιστημο-
νικοί συνεργάτες, λοιπό επιστημονικό προσωπικό μετά 
από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο πρόκειται να στελεχωθεί από:
1. Μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ), καθώς 

και
2. Μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού 

προσωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμ-
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ αντίστοι-
χου γνωστικού αντικειμένου της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο εκλέγε-
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως αυτό εκάστοτε 
ισχύει.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομο-
θεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

α) ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

β) η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση της Σχο-
λής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργα-
στηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,

γ) η μέριμνα για τη στελέχωση με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως 
εσόδων και εξόδων του Εργαστηρίου και την κατανομή 
των πόρων και των χώρων του Εργαστηρίου,

δ) η εισήγηση στη Συνέλευση της Σχολής για τον ορι-
σμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
τεχνικό εξοπλισμό,

ε) η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά 
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
Εργαστηρίου,

στ) η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πολυτεχνείου,

ζ) η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού 
και προϋπολογισμού του Εργαστηρίου τους οποίους 
υποβάλλει στη Σχολή,

η) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη 
του Εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος,

θ) η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί 
στο Εργαστήριο.

Άρθρο 5 
Κανόνες λειτουργίας

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με 
τις ανάγκες Εργασιών (εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
διαδικασιών) του και σύμφωνα με τον κανονισμό του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Το ωράριο Εργασίας του προσω-
πικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία 
στον Κανονισμό Λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που του έχουν 
παραχωρηθεί από το Πολυτεχνείο για την εγκατάστα-
ση των οργάνων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που 
απαιτούνται για την άσκηση του έργου του. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω-
γή της κάθε Εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα 
πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και 
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση εξοπλισμού 
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική από-
φαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών 
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που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους 
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας, που απο-
σκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας 
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του εξοπλι-
σμού και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρήση ειδικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επι-
τρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευ-
νητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαί-
δευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. 
Εξοπλισμός, ο οποίος παραδίδεται για τη διεξαγωγή 
Εργασιών, επιστρέφεται μετά τη χρήση του στην κατά-
σταση που είχε παραδοθεί.

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
του παρόντος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα της Σχολής του Πολυτεχνείου.

6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα Εργαστήρια.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου

Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το Εργα-
στήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη στην οποία 
ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύς της.

Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από μέρος 
του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού της Σχολής Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών και από ίδιους πόρους και δεν 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Τα έσοδα 
του Εργαστηρίου προέρχονται από:

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

2. Την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή ερευνητικών και εν γένει επι-
στημονικών προϊόντων που ανήκουν στο Εργαστήριο ή 
παρήχθησαν από αυτό.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία.

4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει η Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης από 
ιδίους πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης για τους σκο-
πούς του Εργαστηρίου.

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποι-
ήσεις.

8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και 

οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
Εργαστηρίου.

9. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: 

α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-
γράφων

β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

εξοπλισμού 
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

3. Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται με κάθε νόμιμο 
τρόπο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα - Λογότυπο

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Ει-
καστικών Τεχνών» (Τίτλος στα αγγλικά: Laboratory of 
Virtual Arts) και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί 
με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία 
του Διευθυντή του εργαστηρίου αναγράφονται στους 
χώρους της Σχολής όπου είναι εγκατεστημένο το Ερ-
γαστήριο.

2. Το λογότυπο του Εργαστηρίου ακολουθεί τα πρό-
τυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Πολυτεχνείου 
Κρήτης και της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής με την προσθή-
κη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.

4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 10
Ασφάλεια και Υγιεινή 
στους χώρους του Εργαστηρίου

Για την ασφάλεια και την υγιεινή των απασχολούμενων 
στους χώρους του Εργαστηρίου εφαρμόζονται τα όσα 
προβλέπονται στον σχετικό Κανονισμό και στις αποφά-
σεις της αρμόδιας Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας που 
λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς επίσης και 
τυχόν ειδικότεροι κανόνες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χανιά, 24 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 6138 (3)
Ίδρυση και θεσμοθέτηση εργαστηρίου με τίτ-

λο «Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρο-

νομιάς & Σύγχρονης Δόμησης» (Τίτλος στα αγ-

γλικά: Materials for Cultural Heritage & Modern 

Building Laboratory, συντομογραφία: MaCHMoB 

Lab) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 

μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανι-

κών του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός 

του εσωτερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πα-

νεπιστημίου με την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 46).

2) Το π.δ. 73/2013 «Κατάργηση Τμημάτων και ίδρυση 
Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (ΦΕΚ Α΄ 119), όπως 
αυτό συμπληρώθηκε με το π.δ. 67/2016 «Μετονομασία 
της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτε-
χνείο Κρήτης» (ΦΕΚ Α΄ 123).

3) Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) και ιδίως τις διατάξεις των 
άρθρων 28 και 29.

4) Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διά-
ταγμα της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του ν. 4485 
(ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017).

5) Το ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως αυ-
τός ισχύει σήμερα.

6) Την 201647/Ζ1/21.11.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία δια-
πιστώνεται ο διορισμός του Καθηγητή Ευάγγελου Δια-
μαντόπουλου ως Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 627/28.11.2017/τ. Υ.Ο.Δ.Δ..

7) Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών της Μονοτμηματικής Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (εξ 
αναβολή συνεδρίαση με αριθμό 14η/28.6.2018).

8) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρή-
της (συνεδρίαση με αριθμό 478/10.7.2018) για την έγκρι-
ση της ίδρυσης και θεσμοθέτησης του «Εργαστηρίου 
Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμη-
σης» (Materials for Cultural Heritage & Modern Building 
Laboratory) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.

9) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολο-
γισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποφασίζουμε:

την ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστή-
ριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης 
Δόμησης» (Τίτλος στα αγγλικά: Materials for Cultural 
Heritage & Modern Building Laboratory, συντομογραφία: 
MaCHMoB Lab) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορίζουμε τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος εργαστηρίου - Αντικείμενο

Ιδρύεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστή-
ριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης 
Δόμησης» (Τίτλος στα αγγλικά: Materials for Cultural 
Heritage & Modern Building Laboratory, συντομογραφία: 
MaCHMoB Lab), το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Φθορά 
και Συντήρηση Δομικών Υλικών Μνημείων και Αρχιτε-
κτονικών Επιφανειών» και ειδικότερα στην έρευνα και 
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογι-
ών για την εξέλιξη της διαγνωστικής μελέτης της φθοράς 
των υλικών, τον συσχετισμό με αίτια και μηχανισμούς, 
και τις καινοτόμους μεθόδους και υλικά για την συντή-
ρηση και αποκατάσταση των διαβρωμένων υλικών και 
αρχιτεκτονικών επιφανειών. Το Εργαστήριο ακολουθεί 
τρεις βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις:

1. Tην τεκμηρίωση των τύπων φθοράς ιστορικών 
δομικών υλικών και συσχετισμό με τους μηχανισμούς 
(αγγλικά “Decay patterns and mechanisms of materials 
for cultural heritage”),

2. Την σύνθεση καινοτόμων νανο-υλικών για τον κα-
θαρισμό, την προστασία και συντήρηση υλικών πολι-
τιστικής κληρονομιάς (αγγλικά “Design of innovative 
nanomaterials for the cleaning, protection and 
conservation of cultural heritage objects”),

3. Την σύνθεση οικολογικών κονιαμάτων και επιχρι-
σμάτων με μικρό ενεργειακό αποτύπωμα, συμβατά με 
τα ιστορικά υλικά αλλά και με δυνατότητα εφαρμογής 
στη σύγχρονη αρχιτεκτονική (αγγλικά «Design of energy-
efficient and ecological mortars and plasters exhibiting 
compatibility to ancient and modern structures»).

Άρθρο 2
Αποστολή - Σκοπός

Το έργο του Εργαστηρίου είναι ερευνητικό, εκπαιδευ-
τικό και κοινωνικό. Ειδικότερα, το Εργαστήριο έχει ως 
αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών της Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς και άλλων Σχολών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας από-
φασης.

2. Την ανάπτυξη θεμελιώδους και εφαρμοσμένης 
έρευνας στις επιστημονικές περιοχές, (α) των νανο-υλι-
κών για την συντήρηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς 
και (β) την τεκμηρίωση καινοτόμων διαγνωστικών τεχνι-
κών για την αποσαφήνιση μηχανισμών και αιτίων της 
κατάστασης διάβρωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

3. Την υποστήριξη της έρευνας μεταδιδακτόρων στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

4. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με παρόμοια 
ερευνητικά ενδιαφέροντα.
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5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση σε αυ-
τές Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, 
καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκ-
δόσεων.

6. Την συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και διεθνείς διαγωνισμούς.

7. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής 
τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Ερ-
γαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Σχολές του Πολυτεχνείου Κρή-
της, ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά 
ιδρύματα καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

8. Την παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.

9. Τη σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς 
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με 
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Πολυτεχνείου Κρήτης των οποίων το γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης που κατέχουν ή τα ερευνητικά τους εν-
διαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου.

2. Μέλη ΔΕΠ ή Ομότιμοι Καθηγητές άλλων Σχολών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης των οποίων το γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης που κατέχουν ή τα ερευνητικά τους εν-
διαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου.

3. Μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και 
Μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσω-
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Στο Εργαστήριο μπορεί να απασχολούνται πανεπιστη-
μιακοί υπότροφοι, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, 
μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί 
συνεργάτες, λοιπό επιστημονικό προσωπικό, φοιτητές 
Erasmus, συνεργάτες καθηγητές και ερευνητές της αλ-
λοδαπής, μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή ή 
των μελών ΔΕΠ και με την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ αντίστοι-
χου γνωστικού αντικειμένου της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο εκλέγε-
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114),όπως αυτό εκάστοτε 
ισχύει.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομο-
θεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

α) ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου

β) η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση της Σχο-
λής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργα-
στηρίου, και η μέριμνα για την τήρησή του

γ) η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως 
εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου

δ) η εισήγηση στη Συνέλευση της Σχολής για τον ορι-
σμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
τεχνικό εξοπλισμό

ε) η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά 
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
Εργαστηρίου

στ) η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου

ζ) η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού 
και προϋπολογισμού του Εργαστηρίου τους οποίους 
υποβάλλει στη Σχολή

η) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη 
του εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος

θ) η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί 
στο Εργαστήριο.

Άρθρο 5 
Κανόνες λειτουργίας

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις 
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό 
του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το ωράριο εργασίας του προ-
σωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία 
στον Κανονισμό Λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που του έχουν 
παραχωρηθεί από το Πολυτεχνείο για την εγκατάστα-
ση των οργάνων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που 
απαιτούνται για την άσκηση του έργου του. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
της κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και κα-
θορίζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώ-
ρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουρ-
γία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών που 
ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προ-
σωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου 
τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας, που αποσκοπούν 
στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργα-
ζομένων, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές, 
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά 
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρήση τους στην 
κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
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των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα της Σχολής του Πολυτεχνείου.

6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα Εργαστήρια.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου

Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το Εργα-
στήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη στην οποία 
ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος της.

Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά 
από ιδίους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του ιδρύματος. Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρ-
χονται από:

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

2. Την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και ερευνητικών και εν γένει 
επιστημονικών προϊόντων που ανήκουν ή παρήχθησαν 
από το Εργαστήριο.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία.

4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει η Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης από 
ιδίους πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

6. Τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που κα-
ταλείπονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης για τους σκοπούς 
του Εργαστηρίου.

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποι-
ήσεις.

8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και 
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
Εργαστηρίου.

9. Έσοδα από επιστημονική έρευνα καθώς και εν γένει 
επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

10. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: 

α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-
γράφων

β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και των σχετι-

κών αποτελεσμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

3. Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται με κάθε νόμιμο 
τρόπο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα - Λογότυπο

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Υλικών 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης» (Τίτ-
λος στα αγγλικά: Materials for Cultural Heritage & Modern 
Building Laboratory, συντομογραφία: MaCHMoB Lab), 
και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογό-
τυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Δι-
ευθυντή του εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους 
της Σχολής όπου είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το λογότυπο του εργαστηρίου ακολουθεί τα πρό-
τυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Πολυτεχνείου 
Κρήτης και της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής με την προσθή-
κη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.

4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 10
Ασφάλεια και Υγιεινή
στους χώρους του Εργαστηρίου

Για την ασφάλεια και την υγιεινή των απασχολούμενων 
στους χώρους του Εργαστηρίου εφαρμόζονται τα όσα 
προβλέπονται στον σχετικό Κανονισμό και στις αποφά-
σεις της αρμόδιας Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας που 
λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς, επίσης, και 
τυχόν ειδικότεροι κανόνες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χανιά, 24 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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*02037730309180012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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