
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματο-
οικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και 
Διοικητική Κινδύνου» («Actuarial Science and Risk 
Management»).

2 Ίδρυση του εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογι-
στών, Ασφαλείας και Δικτύων (ΣΥΑΔ), του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) 
Θεσσαλονίκης και εσωτερικός κανονισμός του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20184238 (1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματο-

οικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημί-

ου Πειραιώς, με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη 

και Διοικητική Κινδύνου» («Actuarial Science and 

Risk Management»).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/13.6.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
άρθρου 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29.9.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β) 164530/Ζ1/3.10.2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017(Α΄ 114)», 
γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και 
δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 140652/Β7/
5.9.2014 (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16.9.2014): «Αντικατάσταση 
της υπ’ αριθμ. 92013/Β7 (ΦΕΚ 1719 τ.Β΄/24.11.2006) 
υπουργικής απόφασης, που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύ-
νου» - Αναμόρφωση του προγράμματος».

8. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 617/τ. ΥΟΔΔ/23.11.2017 στο οποίο 
δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 201656/Ζ1/21.11.2017 Δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1.12.2017 
έως 30.11.2021.

9. Τις αριθμ. πρωτ. 20176901/6.12.2017 (ΑΔΑ: 
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αριθμ. πρωτ. 20181150/26.2.2018 
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(ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αριθμ. πρωτ. 20181709/
19.3.2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) και αριθμ. πρωτ. 
20182231/16.4.2018 (ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) αποφά-
σεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης 11.6.2018 του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 10η).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 13.6.2018).

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1349/28.4.2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 109302/Ζ1/2.7.2018 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» που αφορά στην 
έγκριση της ίδρυσης του ΠΜΣ.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της 
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη 
και Διοικητική Κινδύνου» (MSc in Actuarial Science and 
Risk Management) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη 
και Διοικητική Κινδύνου» (MSc in Actuarial Science and 
Risk Management) σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην 
Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου, έχει 
ως αντικείμενο, την εκπαίδευση και την έρευνα στην 
Αναλογιστική - Ασφαλιστική Επιστήμη και τη Διοικητική 
Κινδύνου, καθώς και την προώθηση της εφαρμοσμένης 
έρευνας στους πιο πάνω τομείς.

1. Σκοπός του ΠΜΣ είναι: να εκπαιδεύσει και να εξειδι-
κεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ πεδίο του Αναλογι-
σμού και της Διοικητικής Κινδύνου, ώστε να είναι ικανοί 
να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στις πιο κάτω, 

κυρίως, δραστηριότητες του Ιδιωτικού και Δημόσιου 
τομέα:

α. Πρόβλεψη σημαντικών χρηματοοικονομικών και 
αναλογιστικών μεγεθών που ενδιαφέρουν επιχειρήσεις 
και οργανισμούς, ιδιαίτερα του χρηματοοικονομικού και 
ασφαλιστικού κλάδου, για τον εντοπισμό και τη διαχεί-
ριση κινδύνων.

β. Μελέτη και ανάλυση υποδειγμάτων για την ποσοτική 
ανάλυση και αξιολόγηση οικονομικών κινδύνων, όπως 
υποδείγματα ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσεων, 
επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα κλπ.

γ. Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών που αποσκοπούν 
στην ελαχιστοποίηση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
και τη βελτιστοποίηση επενδυτικών στρατηγικών.

δ. Μελέτη και ανάλυση υποδειγμάτων στο πεδίο του 
Αναλογισμού, καθώς επίσης και ανάπτυξη μεθόδων και 
τεχνικών στον τομέα της διοικητικής ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων.

ε. Μελέτη και στην ανάπτυξη στρατηγικών διοικητι-
κής τραπεζικών, επιχειρησιακών, περιβαλλοντικών και 
άλλων κινδύνων.

στ. Προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς 
και στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών και πρωτοπορια-
κών μεθόδων στο πεδίο του Αναλογισμού, των Ασφαλί-
σεων και της Διοικητικής Κινδύνου.

2. Με βάση την παρεχόμενη σε αυτούς εκπαίδευση, οι 
απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα δύνανται κυρίως:

α) Να στελεχώνουν επιχειρήσεις, δημόσιους οργανι-
σμούς, ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων και δημόσιων 
οργανισμών, τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κλπ, όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση αναλογισμού 
και διοικητικής κινδύνου.

β) Να απασχολούνται σε αναλογιστικά τμήματα και 
τμήματα διοικητικής κινδύνου ασφαλιστικών εταιρειών, 
τραπεζών ή και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
στα κέντρα προγραμματισμού και μελετών μεγάλων δη-
μόσιων οργανισμών, ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι στη 
βιομηχανία, ως σύμβουλοι επενδύσεων και ασφάλισης 
σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ.λπ.. Στα 
ανωτέρω θα πρέπει να προστεθούν ο Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) καθώς και τα άλλα ασφα-
λιστικά ταμεία και οργανισμοί, η Εθνική Αναλογιστική 
Αρχή (ΕΑΑ), το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανι-
κών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το Εθνικό Κέντρο Κοινω-
νικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), κ.ά..

γ) Να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμε-
νης εκπαίδευσης και σε πάσης φύσεως επιμορφωτικά σε-
μινάρια, με στόχο να εξοικειώσουν με τις αναλογιστικές 
και ασφαλιστικές έννοιες και μεθόδους, εργαζόμενους 
με επαγγελματική ενασχόληση σε σχετικά αντικείμενα 
ή νέα άτομα τα οποία πρόκειται να απασχοληθούν στο 
μέλλον στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο του αναλο-
γισμού και της διοικητικής κινδύνου.

δ) Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αναλογι-
στές, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως στελέχη 
σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κιν-
δύνου» (MSc in Actuarial Science and Risk Management).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και 
σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής 
φοίτησης όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

1. Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία και περι-
λαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακές 
ασκήσεις και πρακτική άσκηση επί των διδασκομένων 
αντικειμένων σε εργαστήριο, με χρήση προγραμμάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι δυνατή η διδασκαλία 
μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
ποσοστό το πολύ 35% του συνολικού ποσοστού των 
προσφερομένων μαθημάτων.

3. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ, 
της συγγραφής εργασιών, της συγγραφής της Διπλωμα-
τικής Εργασίας, της εξέτασης των μαθημάτων κ.λπ. είναι 

η Ελληνική. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
είναι δυνατή η γλώσσα διδασκαλίας ορισμένων μαθημά-
των όπως και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας 
να είναι η Αγγλική.

4. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (Υ) και 
επιλογής (Ε).

5. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής 
συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS).

6. Ο τρόπος συμπλήρωσης των 90 πιστωτικών μονά-
δων είναι οι εξής:

(α) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δεκα-
τέσσερα (14) μαθήματα εκ των οποίων τα επτά (7) είναι 
υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα επτά (7) επιλογής. Στα 
μαθήματα αυτά αντιστοιχούν συνολικά εβδομήντα (70) 
πιστωτικές μονάδες. Ο τρόπος συμπλήρωσης των 70 
πιστωτικών μονάδων προκύπτει από την επιτυχή παρα-
κολούθηση και εξέταση:

(α1) Τριών (3) Υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων και τριών 
(3) μαθημάτων Επιλογής του Α’ Εξαμήνου, τα οποία αντι-
στοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS).

(α2) Τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων και 
δύο (2) μαθημάτων Επιλογής του Β’ Εξαμήνου, τα οποία 
αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) πιστωτικές μο-
νάδες (ECTS).

(α3) Δύο (2) μαθημάτων Επιλογής του Γ’ Εξαμήνου, τα 
οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δέκα (10) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS).

(β) Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών, η οποία αντι-
στοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά η δομή του προγράμματος μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσι-
άζονται στον ακόλουθο πίνακα, όπου (Υ) αντιστοιχεί σε 
Υποχρεωτικό μάθημα και όπου (Ε) αντιστοιχεί σε μάθημα 
Επιλογής.

Μαθήματα ανά εξάμηνο Πιστωτικές μονάδες

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (Υ)
2. Συμβάντα Ζωής και Θανάτου Ι (Υ)
3. Ζημιοκατανομές και θεωρία Ακραίων Τιμών (Υ)
4. Στοχαστικές Διαδικασίες στη Διαχείριση Κινδύνων (Ε)
5. Στατιστικές Μέθοδοι στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων (Ε)
6. Θεωρία Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Ε)
7. Διαχείριση Κινδύνων (Ε)
8. Γλώσσα Προγραμματισμού R με εφαρμογές στον Αναλογισμό (Ε)

5
5
5
5
5
5
5
5

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Θεωρία Κινδύνου Ι (Υ)
2. Πιστωτικός Κίνδυνος (Υ)
3. Λειτουργικοί Κίνδυνοι και Κίνδυνοι Αγοράς (Υ)
4. Ασφαλίσεις Ζημιών (Υ)
5. Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ (Ε)
6. Ασφαλίσεις Υγείας (Ε)
7. Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης (Ε)
8. Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα (Ε)

5
5
5
5
5
5
5
5
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ασφαλίσεις Ζωής (Ε)
2. Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου (Ε)
3. Συνταξιοδοτικά Σχήματα και Κοινωνική Ασφάλιση (Ε)
4. Θεωρία Κινδύνου ΙΙ (Ε)
5. Αναλογιστικές Μελέτες και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Ε)
6. Αναλογιστική Διαχείριση Κινδύνων και Φερεγγυότητα ΙΙ (Ε)
7. Διπλωματική Εργασία (Υ)
8. Πρακτική Άσκηση (*)

5
5
5
5
5
5
20

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90
Το μάθημα που εμφανίζεται με (*) δεν λαμβάνεται υπόψη στο γενικό βαθμό διπλώματος, ούτε και αποτελεί προ-

ϋπόθεση για την απόκτησή του. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) του μαθήματος δεν προσμετρώνται στο σύνολο των 
90 πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να 
γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για το 
πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων 
τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί 
να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατό (100) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου 
Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της 
αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για 
την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, 
βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ) της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφα-
λιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Άρθρο 11 
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις 
λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των τριακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ 
(318.500 €) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού 10.500 €

Δαπάνες Πρακτικής Άσκησης μεταπτυχιακών Φοιτητών 70.000 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 24.700 €

Δαπάνες αναλωσίμων 4.900 €

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.750 €

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.750 €
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Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. 102.000 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 0 €

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 
ν. 4485/2017) 58.800 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 26.600 €

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνε-
δρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου) 17.500 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 318.500 €
Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και 

εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των εκατό τριάντα έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (136.500 €).
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, το ύψος των 

οποίων ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ, και ενδεχόμενα από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως, π.χ., δωρε-
ές, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, νομικών ή φυσικών προσώπων, παροχές, κληροδοτήματα, 
ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών, κ.λπ..

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 108 (2)
Ίδρυση του εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογι-

στών, Ασφαλείας και Δικτύων (ΣΥΑΔ), του Τμή-

ματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Αλεξάνδρειου Τε-

χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) 

Θεσσαλονίκης και εσωτερικός κανονισμός του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Α.Τ.Ε.Ι.) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/

τ.Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

2. Του άρθρου 96, του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/
8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 60, του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/
11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Της παρ. 24.1 και 24.2 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», 
του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-

βερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

5. Το π.δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/3.6.2013) «Συγχώ-
νευση Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση 
Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - συγκρότηση Σχολών 
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.-Θ.».

6. Την υπ’ αριθμ. 193992/Ζ1/10.11.2017 (ΦΕΚ 579/τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ/14.11.2017) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή 
Πρύτανη και τριών(3) Αντιπρυτάνεων του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης 
(ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΣ-Β5Χ).

7. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

8. Την με αριθμ. 14/19.6.2018 απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Αλεξάνδρειου 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

9. Την με αριθμ. 17/25.6.2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρι-
κό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Συστη-
μάτων Υπολογιστών, Ασφαλείας και Δικτύων (ΣΥΑΔ)” 
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του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης με τον ακόλουθο εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του:

Άρθρο 1
Αποστολή - Σκοπός Ίδρυσης του Εργαστηρίου

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρί-
ου Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων 
(ΣΥΑΔ) είναι:

1. Η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ..
2. Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 

των μελών ΔΕΠ, που έχουν συναφή ερευνητικά ενδια-
φέροντα.

3. Η δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων.
4. Η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
5. Η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και 

ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Άρθρο 2
Τομείς Δραστηριότητας του Εργαστηρίου

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται 
στα ακόλουθα:

1. Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα 
του υλικού και των προηγμένων αρχιτεκτονικών υπολο-
γιστικών συστημάτων, των παράλληλων και κατανεμη-
μένων συστημάτων, των λειτουργικών συστημάτων, των 
ψηφιακών επικοινωνιών, των δικτύων δεδομένων, των 
ασύρματων και κινητών επικοινωνιών, του διαδικτύου 
των πραγμάτων, των συστημάτων κινητού και διάχυτου 
υπολογισμού, των πολυμεσικών επικοινωνιών, της ποιό-
τητας υπηρεσιών και εμπειρίας, της επαυξημένης πραγ-
ματικότητας, των τεχνολογιών και εφαρμογών έξυπνων 
πόλεων, των δικτύων αισθητήρων, της εξοικονόμησης 
και διαχείριση ενέργειας, των δικτύων καθοριζομένων 
από λογισμικό, των επικοινωνιών οχημάτων και μη 
επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων, της ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών, της κυ-
βερνοασφάλειας, της ανάπτυξης και διαχείρισης διεθνών 
και εθνικών προτύπων.

2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των 
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος.

3. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των 
διδακτικών αναγκών των προαναφερθέντων γνωστικών 
αντικειμένων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με διάχυση 
της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης 
προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών διατριβών 
και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης 
μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς.

4. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων 
ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων 
συντονίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών.

5. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλ-

λοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδι-
αφέροντα.

6. Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανι-
σμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή 
των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του 
Ιδρύματος.

7. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή δι-
εθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Άρθρο 3
Χώρος Εγκατάστασης και Υλικοτεχνική 
Υποδομή λειτουργίας του Εργαστηρίου

Ο χώρος λειτουργίας του Εργαστηρίου καθορίστηκε 
με την 14/19.6.2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

Στο χώρο αυτό βρίσκεται εγκατεστημένος ο βασικός 
εξοπλισμός του Εργαστηρίου, όπως περιγράφεται στην 
υπ’ αριθμ. απόφαση 14/19.6.2018 της Συνέλευσης του 
Τμήματος και μέσω του οποίου διεξάγεται η έρευνα. Στο 
εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι υγιεινής 
και ασφάλειας όπως προβλέπεται στις κείμενες διατά-
ξεις.

Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

Σε περίπτωση κατάργησης του Εργαστηρίου τα όρ-
γανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, σε αντίστοιχες μονάδες που 
λειτουργούν στο Τμήμα.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. α) Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει 
στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα), στην οποία ανήκει 
το Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) 
ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως 
Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα 
του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 
μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου 
Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν 
εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώ-
τατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσ-
σόμενης θέσης.

β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστι-
κού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότε-
ρα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την 
πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και 
τη βαθμίδα του επίκουρου.

2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής 
της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργα-
στήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευ-
θυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτο-
ρικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. 
που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
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από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της 
προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας 
ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστι-
κή προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη 
της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, 
από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, 
το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλο-
γή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. 
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κα-
νένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη 
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια 
ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψη-
φίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώ-
νει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας 
ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφησάντων. 
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρα-
κτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον 
Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων 
του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά 
του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η 
θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήπο-
τε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην 
οποία ανήκει το Εργαστήριο αναθέτει καθήκοντα προ-
σωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή και 
προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

1. Συντονίζει το έργο των μελών (ή των ερευνητικών 
ομάδων) του Εργαστηρίου, καθώς και τη σύνδεσή του 
με το διδακτικό έργο του Τμήματος.

2. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα σχετικά όργανα του 
Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.. Ο Διευθυντής ευθύνεται έναντι του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. 
για την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων αλλά και για τις συμβατικές υποχρεώσεις 
που απορρέουν από αυτές.

3. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του Εργαστηρίου.

4. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας 
του Εργαστηρίου, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος την έγκρισή του και μεριμνά για την εφαρμογή του.

5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξο-
πλισμού στο Εργαστήριο, για την αποδοτικότερη δια-
χείρισή τους.

6. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
απαραίτητο προσωπικό.

7. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 
του Εργαστηρίου.

8. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την προ-
μήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων.

9. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου.

10. Συντάσσει τον ετήσιο και τον 3ετή απολογισμό των 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

11. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου και με ευθύνη του 
Διευθυντή, για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου 
πρέπει να τηρούνται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορ-
φή τα ακόλουθα:

1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλλη-
λογραφίας.

2. Βιβλίο αναλυτικής καταγραφής του εξοπλισμού του.
3. Φάκελος των οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
4. Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού του.
5. Αρχείο των ερευνητικών προγραμμάτων που διεξά-

γονται στο χώρο του.
6. Κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανα-

κοινώσεων και γενικά κάθε προϊόντος που παράγεται 
μέσω της ερευνητικής διαδικασίας.

7. Κάθε άλλο βιβλίο/στοιχείο ή φάκελο που κρίνονται 
απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία του.

Άρθρο 6
Προσωπικό του Εργαστηρίου

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολο-
γιστών, Ασφάλειας και Δικτύων πρέπει να είναι επαρκές 
ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία του. Σ’ αυτό 
μπορούν να συμμετέχουν:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. των οποίων η ειδικότητα είναι συναφής 
με το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου.

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 
και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

3. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εξειδικευμένοι επιστή-
μονες.

4. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες συ-
ναφών ειδικοτήτων.

5. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμε-
τέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών 
του Εργαστηρίου.

6. Διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που μπορεί να 
τοποθετηθεί στο εργαστήριο με σύμφωνη γνώμη του 
Διευθυντή του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε Εργαστήρια και με-
τακινούνται από αυτά με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός Ερ-
γαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρε-
σίες του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια.

Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός Εργαστηρί-
ου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του 
σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια.

Σε κάθε περίπτωση στο Εργαστήριο θα πρέπει να 
συμμετέχουν τουλάχιστον 3 μέλη Δ.Ε.Π. κάτοχοι Διδα-
κτορικού τίτλου συναφούς με το ερευνητικό αντικείμενο 
του Εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή 
του.

Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Δεν προβλέπονται απαλλαγές ωραρίου. Η τυχόν αμοι-
βή των μελών του εργαστηρίου θα προέρχεται απο-
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κλειστικά και μόνο από τα έσοδα του εργαστηρίου, και 
σύμφωνα με τον οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής 
Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.. Δεν προβλέπονται αμοιβές από 
τον προϋπολογισμό του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ..

Άρθρο 7
Διαδικασίες λειτουργίας του Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφά-
λειας και Δικτύων λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ..

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή κάθε 
εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της απο-
στολής του Εργαστηρίου και καθορίζει την προτεραιό-
τητα στη χρησιμοποίηση των χώρων και των οργάνων.

3. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την παραμονή του 
προσωπικού που εργάζεται στο Εργαστήριο, καθώς και 
για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, που αποσκο-
πούν στη προφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και 
στην προστασία του εξοπλισμού από βλάβες.

4. Το προσωπικό του Εργαστηρίου και οι φοιτητές που 
εργάζονται στο χώρο του, οφείλουν να τηρούν τα κα-
θήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης ερευ-
νητικών εργασιών τα μέλη του προσωπικού του, σε συ-
νεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ των άλλων εργαστηρίων 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Α.Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης ή άλλων εργαστηρίων Τμημάτων του 
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ή άλλων Α.Ε.Ι. και Ερευνητικών 
Κέντρων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Για την εκτέλεση 
ερευνητικής εργασίας από ερευνητές που δεν ανήκουν 
στο προσωπικό του χορηγείται άδεια από τη διευθυντή, 
ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται ο 
σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρω-
σης, οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο 
προϋπολογισμός της δαπάνης σε αναλώσιμα.

Άρθρο 8
Διαχείριση Εσόδων - Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2. Κονδύλια από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμ-
μάτων στις εγκαταστάσεις του.

3. Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προ-
ϊόντων.

4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984).

5. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση από ημεδαπά ή αλλοδαπά 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφ’ όσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν στο σκοπό της λειτουργίας του.

6. Συνέδρια / ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα 
και σεμινάρια.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Τη διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου από 

οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται την έχει ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. σύμφω-
να με τον κανονισμό του.

Στα έξοδα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:
1. Οι παρακρατήσεις από τον Ειδικό Λογαριασμό Κον-

δυλίων Έρευνας του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ..
2. Κονδύλια για τη συντήρηση και ανανέωση του εξο-

πλισμού.
3. Κονδύλια αγοράς αναλωσίμων, που είναι απαραίτη-

τα για τη λειτουργία του.
4. Κονδύλια για αμοιβές του προσωπικού του, μέσω του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ..

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι Εργαστήριο Συστη-
μάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (ΣΥΑΔ)
(Computing Systems, Security and Networks- CSSN Lab) 
και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός κα-
θώς και τα στοιχεία του Διευθυντή αναγράφονται στους 
χώρους του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ που 
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ..

Άρθρο 10
Μετονομασία, Συγχώνευση, 
Κατάργηση του Εργαστηρίου

Είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση 
ή όποια άλλη μεταβολή του Εργαστηρίου, καθώς και η 
τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού τους με πρά-
ξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, 
η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει 
ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας. Η 
πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο 
παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 11
Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων 
Λειτουργίας του Εργαστηρίου

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανο-
νισμό, αρμόδια είναι η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανι-
κών Πληροφορικής ΤΕ στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031253107180008*
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