
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημοσιογραφία 
και Νέα Μέσα» (Journalism and New Media).

2 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ.

3 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

4 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ.

5 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ.

6 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ.

7 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ.

8 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ.

9 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

10 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ.

11 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Μουσείου Φυ-
σικής Ιστορίας Κρήτης.

12 Κατανομή εννέα (9) κενών θέσεων μελών Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού ΔΕΠ στα ακαδημα-
ϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
για το έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 685/7-5-2018 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δη-

μοσιογραφία και Νέα Μέσα» (Journalism and 

New Media). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85,

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν.4521 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38),

5. τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

8. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 20/2/2018),

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (2η συνεδρίαση, 2-3-2018)

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(Ι2η συνεδρία 16-3-2018),

12. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Δημοσιογρα-
φία και Νέα Μέσα» (Journalism and New Media) από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα έχει ως αντικείμενο την 
εμβάθυνση, την ερευνητική ενασχόληση και τη συστη-
ματική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της δη-
μοσιογραφίας και τη διερεύνηση των ραγδαίων αλλαγών 
που συντελούνται στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και 
τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που 
φέρουν στο χώρο της δημοσιογραφίας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εφαρμόσει τις γνώσεις για 
τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στις σύγχρονες 
συνθήκες, καθώς και να προσφέρει εκπαίδευση και κα-
τάρτιση στη διερεύνηση των νέων δεδομένων στο πεδίο 
της δημοσιογραφίας. Δίνει επίσης έμφαση στον τρόπο 
με τον οποίο οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας επη-
ρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του πεδίου των μέ-
σων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας κι αποσκοπεί 
στην ανάλυση νέων εργαλείων και την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων, που απαιτούνται στο σύγχρονο πεδίο των 
μέσων ενημέρωσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «.Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» (M.Sc. in 
Journalism and New Media).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μασημάτων, την ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή/και στην 
αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Δημοσιογραφία 
και Νέα» θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης των μετα-
πτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε 650 ευρώ 
ανά εξάμηνο ανά φοιτητή, καθώς και από άλλες πιθανές 
πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης, το οποίο είναι ιδιαίτερα 
χαμηλό, κρίνεται αναγκαία γιατί το Τμήμα δεν διαθέτει 
πόρους για τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμά-
των κι έτσι σε αντίθεση περίπτωση το ΠΜΣ δεν σα έχει 
τους αναγκαίους πόρους για να καλύψει λειτουργικές 
ανάγκες, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών ή και επισκε-
πτών καθηγητών από το εξωτερικό.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 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 7 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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 Αριθμ. πράξης 1134  (2)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 162818/29-9-2017 υπουργική απόφαση 

μετάταξης της Τρισεύγενης Λιόντου σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 
993/9-10-2017 τ.Β’ και ΦΕΚ 1048/20-10-2017 τ.Γ’).

5. Την από 16-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας.

6. Την από 18-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

7. Το υπ’ αριθ. 365/25-1-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

8. Την από 12-1-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Τρισεύγενης Λιόντου 
του Ιωάννη, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Αξιολόγηση στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης: 1127 (3)
    Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 176791/19-10-17 υπουργική απόφα-

ση μετάταξης του Βασιλείου Τρομπούκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π 
(ΦΕΚ 1091/3-11-2017 τ.Γ’).

5. Την από 31-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου.

6. Την από 14-2-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νομικής.

7. Το υπ’ αριθ. 3282/26-2-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Νομικής.

8. Την από 10-1-2018 αίτηση του ενδιαφερόμενου, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Βασιλείου Τρομπούκη 
του Χρήστου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Νομικής της Νομικής 
Σχολής του Ιδρύματός μας καθορίζεται σε «Εκκλησια-
στικό Δίκαιο».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

   Αριθμ. πράξης 1132 (4)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 162818/29-9-2017 υπουργική απόφαση 

μετάταξης της Διαμαντούλα Κόρδα σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 
993/9-10-2017 τ.Β’).

5. Την από 16-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας.

6. Την από 18-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

7. Το υπ’ αριθ. 365/25-1-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

8. Την από 15-1-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Διαμαντούλας Κόρδα 
του Αδάμ, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Αγγλική Γλώσσα - Μετάφραση».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

   Αριθμ. πράξης 1135 (5)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
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3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθ. 162818/29-9-2017 υπουργική απόφαση 
μετάταξης της Ευφροσύνης Φράγκου σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 
993/9-10-2017 τ.Β’).

5. Την από 16-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας.

6. Την από 18-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

7. Το υπ’ αριθ. 365/25-1-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

8. Την από 10-1-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ευφροσύνης Φρά-
γκου του Αστερίου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος 
καθορίζεται σε «Διαγλωσσσική Επικοινωνία και Πολυ-
γλωσσία».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

   Αριθμ. πράξης 1130 (6)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 162818/29-9-2017 υπουργική απόφαση 

μετάταξης της Αικατερίνης Στεφανάκη σε θέση Ε.Ε.Π. 
(ΦΕΚ 993/9-10-2017 τ.Β’).

5. Την από 5-2-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

6. Το υπ’ αριθ. 532/14-2-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

7. Την από 31-1-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αικατερίνης Στεφανά-
κη του Μιχαήλ, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται 
σε «Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

   Αριθμ. πράξης 1131 (7)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 162818/29-9-2017 υπουργική απόφα-

ση μετάταξης της Όλγας Πατεράκη σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 
993/9-10-2017 τ.Β’).

5. Την από 29-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Γαλλικής Γλώσσας-Γλωσσολογίας.

6. Την από 5-2-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

7. Το υπ’ αριθ. 532/14-2-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

8. Την από 29-1-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Όλγας Πατεράκη του 
Εμμανουήλ, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Αρχές Γλωσσολογίας και Διδασκαλία των Γλώσσων».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

 Αριθμ. πράξης 1136 (8)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 162818/29-9-2017 υπουργική απόφαση 

μετάταξης του Νικόλαος Γογωνάς σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 
993/9-10-2017 τ.Β’).

5. Την από 16-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας.

6. Την από 18-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

7. Το υπ’ αριθ. 365/25-1-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

8. Την από 15-1-2018 αίτηση του ενδιαφερόμενου, 
διαπιστώνουμε:
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Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Νικολάου Γογωνά 
του Παύλου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π)του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Γλωσσική Εκπαίδευση».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

   Αριθμ. πράξης 1129 (9)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 176791/19-10-2017 υπουργική από-

φαση μετάταξης της Βασιλικής Νικολοπούλου σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 1091/3-11-2017 τ.Β’).

5. Την από 15-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψυχολογίας.

6. Το υπ’ αριθ. 1015/26-3-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Ψυχολογίας.

7. Την από 22-12-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Βασιλικής Νικολο-
πούλου του Αθανασίου, μέλους Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Ψυχολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Θέματα σχολικής αποτελεσματικότητας».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

   Αριθμ. πράξης 1133 (10)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.Ε.Π. του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθ. 162818/29-9-2017 υπουργική απόφα-
ση μετάταξης του Κοσμά Βλάχου σε θέση Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 
993/9-10-2017 τ.Β’).

5. Την από 16-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας.

6. Την από 18-1-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

7. Το υπ’ αριθ. 365/25-1-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

8. Την από 12-1-2018 αίτηση του ενδιαφερόμενου, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Κοσμά Βλάχου του 
Γεωργίου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Κατάρτιση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

   Αριθμ. 6509 (11)
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Μουσείου Φυ-

σικής Ιστορίας Κρήτης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α’/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α’/1974) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159 τ.Α’/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων 
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α’310), το ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ.Α’/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμέ-
νων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 
48/15.04.1983, τ.Α’) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
πιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 7 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Α’/04-08-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4386/11-05-2016 
αναφορικά με τη διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, κα-
τάργησης, συγχώνευσης Εργαστηρίων, Μουσείων, Κλι-
νικών και λοιπών μονάδων Α.Ε.Ι. και διαδικασία τροπο-
ποίησης των εσωτερικών τους κανονισμών, όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114 τ.Α’/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».
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5. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) 
διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώ-
νεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

6. Την υπ’ αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ:9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α’/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.  4210/2013 
(ΦΕΚ 254/τ.Α’/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιο-
δότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/
ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

8. Το με αριθ. πρωτ. 14539/30-10-2017 διαβιβαστικό 
της Γραμματέως της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Μαρίας Σμυρνάκη.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της 10ης/12-10-2017 
Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
σχετικά με την έγκριση ίδρυσης του εν λόγω Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας Κρήτης.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κατά την υπ’ αριθμ. 379η/ /23-11-2017 τακτική 
συνεδρίασή της, σχετικά με το παρόν θέμα.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε 
και εγκρίνουμε:

Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ακολούθως:

Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Επωνυμία - 
Διάρθρωση - Εγκατάσταση

α) Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης ιδρύθηκε με το π.δ. 1082/1980 (ΦΕΚ Α’ 274/ 
3-12-1980) ανήκει στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών (Σ.Θ.Τ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και κα-
λύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Σχο-
λής αυτής.

β) Η επωνυμία του Μουσείου στην ελληνική γλώσσα 
είναι Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ακρωνύ-
μιο της επωνυμίας του Μ.Φ.Ι.Κ. Στην αγγλική γλώσσα η 
επωνυμία είναι Natural History Museum of Crete και το 
ακρωνύμιο N.H.M.C.

γ) Το Μουσείο διαρθρώνεται οργανωτικά σε i) Εφορίες, 
ii) Εργαστηριακές Μονάδες και iii) Μόνιμους Εκθεσια-
κούς - Εκπαιδευτικούς Χώρους.

δ) Το Μουσείο στεγάζεται σε χώρους του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Οι μόνιμοι εκθεσιακοί - εκ-
παιδευτικοί του χώροι στεγάζονται σε κτίριο που έχει 
παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό από το Δήμο Ηρακλεί-
ου και τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται επί της παραλιακής 
λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου στον κόλπο Δερματά 
Ηρακλείου.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αποστολή

α) Σκοπός του Μουσείου είναι:
i) Η διατήρηση και ο εμπλουτισμός συλλογών και αρ-

χείων σχετικών με το περιβάλλον της περιοχής δράσης 
του.

ii) Η έρευνα για το περιβάλλον της Κρήτης, της Ελλάδας 
και ευρύτερα της ανατολικής Μεσογείου.

iii) Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση μέσω της διάχυσης των περιβαλλοντικών 
γνώσεων σε μαθητές, φοιτητές και κοινό.

iv) Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης σε προπτυχιακό και μεταπτυχια-
κό επίπεδο καθώς και της επιστημονικής έρευνας του 
Ιδρύματος.

β) Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Μουσείο:
i) Δημιουργεί, αναπτύσσει, συντηρεί και ψηφιοποιεί 

συλλογές (γεωλογικές, παλαιοντολογικές, βοτανικές, 
ζωολογικές, γενωμικές).

ii) Διατηρεί και αναπτύσσει αρχεία τεκμηρίωσης όπως 
μελέτες, επιστημονικές εργασίες, φωτογραφίες, ηχητικά 
αρχεία και ότι άλλο υλικό σχετίζεται με τη διαχρονικό-
τητα του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής στην 
οποία ανήκει.

iii) Ερευνά και μελετά α) τη βιολογία και οικολογία 
ειδών, καθώς και τη δομή και λειτουργία των οικοτό-
πων και οικοσυστημάτων της περιοχής δράσης του με 
έμφαση σε περιοχές και είδη που χρειάζονται ιδιαίτερη 
διαχείριση και προστασία, β) τη γεωποικιλότητα, τα πε-
τρώματα, τα ορυκτά και τα απολιθώματα. Εκτελεί σωστι-
κές ή προγραμματισμένες ανασκαφές, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
αυτών και σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας, άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής εκπαιδεύει προπτυχι-
ακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

iv) Μεταδίδει την περιβαλλοντική γνώση μέσω διαλέ-
ξεων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και 
μέσω της μόνιμης έκθεσης που εδρεύει στο Ηράκλειο 
και μέσω περιοδικών εκθέσεων.

v) Σχεδιάζει και συντηρεί βοτανικούς κήπους και δια-
τηρεί εκτροφεία ζωικών και φυτικών ειδών για τις ανά-
γκες των εκθέσεων, για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και την περίθαλψη κινδυευόντων ειδών.

vi) Υποβάλλει και εκπονεί ερευνητικά και εκπαιδευτι-
κά προγράμματα, καθώς και μελέτες που συνάδουν με 
τους σκοπούς και τους στόχους του Μουσείου. Παρέχει 
υπηρεσίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
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Άρθρο 3
Εφορίες – Εργαστηριακές Μονάδες –Μόνιμοι Εκ-
θεσιακοί – Εκπαιδευτικοί Χώροι

α) Εφορίες: Τις συλλογές του Μουσείου διαχειρίζονται 
οι εφορίες. Ο αριθμός των εφοριών μπορεί να μεταβλη-
θεί μετά από εισήγηση της επιτροπής Μουσείου και 
έγκριση από τη Σ.Θ.Τ.Ε. Οι εφορίες έχουν ως υποχρέω-
ση τη διατήρηση της καλής κατάστασης των συλλογών 
τους, δηλαδή την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών 
αποθήκευσης και παρουσίασής τους. Για τις συλλογές 
διατηρούνται αρχεία καταγραφών καθώς και επιπλέον 
υλικό τεκμηρίωσης. Η τεκμηρίωση αφορά στη συμβατι-
κή, ή την ψηφιακή διαδικασία οργάνωσης, αποθήκευσης 
και διαχείρισης του υλικού που σχετίζεται με την προέ-
λευση και την επιστημονική μελέτη των συλλογών. Από 
τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού λειτουργούν 
στο Μουσείο οι εφορίες i) Βοτανικής ii) Γεωποικιλότητας 
iii) Παλαιοντολογίας iv) Σπονδυλωτών v) Ασπονδύλων 
(εκτός Αρθροπόδων) vi) Αρθροπόδων και vii) Γενωμικής 
και Γενετικών Πόρων.

β) Εργαστηριακές Μονάδες: Καλύπτουν ενότητες 
δραστηριοτήτων του Μουσείου που υπερβαίνουν τις 
δραστηριότητες των Εφοριών όπως αυτών της εκπαίδευ-
σης και της μελέτης διαχείρισης περιβάλλοντος και δεν 
διαθέτουν συλλογές. Από τη δημοσίευση του παρόντος 
κανονισμού λειτουργούν στο Μουσείο δύο Εργαστηρια-
κές μονάδες: i) Εκπαίδευσης ii) Οικολογίας – Διαχείρισης 
Περ/ντος.

γ) Μόνιμοι Εκθεσιακοί – Εκπαιδευτικοί Χώροι: Το Μου-
σείο διατηρεί μόνιμους εκθεσιακούς - εκπαιδευτικούς 
χώρους στο Ηράκλειο Κρήτης. Στη μόνιμη έκθεση του 
Μουσείου προβάλλονται οι ιδιαιτερότητες του κρητικού 
περιβάλλοντος σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και 
την Ανατολική Μεσόγειο. Η έκθεση έχει εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα και απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και 
κοινό. Παράλληλα με την έκθεση λειτουργεί και το Κέ-
ντρο Περιβαλλοντικής Κατάρτισης (ΚΕ.ΠΕ.ΚΑ.) με στόχο 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών, φοιτητών και 
διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων και ανέργων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

α) Το προσωπικό του Μουσείου αποτελείται από Κα-
θηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες [Διδακτικό Ερευ-
νητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)] του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
Μουσείου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (ΕΤΕΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από 
διοικητικό, τεχνικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης.

β) Οι αρμοδιότητες του προσωπικού του Μουσείου 
ορίζονται από τον Διευθυντή του Μουσείου.

γ) Η λειτουργία του Μουσείου επικουρείται από προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και εθε-
λοντές, οι οποίοι εργάζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του Διευθυντή του Μουσείου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Εποπτεία

α) Διοίκηση - Αρμοδιότητες: Η Διοίκηση του Μουσείου 
ασκείται από τον Διευθυντή του Μουσείου. Η διοίκηση 
των Εφοριών ασκείται από τους Εφόρους και η διοίκηση 
των Εργαστηριακών μονάδων από τους Επιστημονικούς 
Υπεύθυνους.

i) Διευθυντής: Ο Διευθυντής του Μουσείου είναι καθη-
γητής ή αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
με σχετική με το Μουσείο εκπαιδευτική, ερευνητική και 
διοικητική δραστηριότητα. Ο Διευθυντής εκπροσωπεί το 
Μουσείο εντός και εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφα-
σίζει για τρέχοντα θέματα λειτουργίας και είναι υπεύθυ-
νος απέναντι στις Πανεπιστημιακές αρχές για τη σωστή 
λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη του Μουσείου. Κάθε 
χρόνο συντάσσει έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλει 
στην Εποπτεύουσα Αρχή. Ο Διευθυντής εκλέγεται από τη 
Σ.Θ.Τ.Ε. κάθε τρία χρόνια με δυνατότητα επανεκλογής. Ο 
Διευθυντής δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρέχει. 
Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στις θέσεις εφόρου 
ή υπεύθυνου εργαστηριακής μονάδας και διευθυντή. Ο 
Διευθυντής προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτρο-
πής του Μουσείου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και 
μεριμνά για την τήρηση πρακτικών.

ii) Επιτροπή Μουσείου: Η Επιτροπή του Μουσείου συ-
γκροτείται από τους εφόρους και τους επιστημονικούς 
υπευθύνους των εργαστηριακών μονάδων. Συνεδριάζει 
τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε συντρέχουν λόγοι. 
Διαμορφώνει τον ετήσιο και τριετή προγραμματισμό 
δράσεων του Μουσείου. Συνεπικουρεί τον Διευθυντή 
στην οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Μου-
σείου και εισηγείται σε αυτόν κάθε θέμα σχετικό με την 
εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Μουσείου. 
Στην επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της Σχολής.

iii) Έφοροι: Οι Έφοροι είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες 
κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, σχετικοί με το 
αντικείμενο της εφορίας που προΐστανται. Οι Έφοροι 
μπορεί να είναι καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες ή 
μέλη του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσω-
πικού του Πανεπιστημίου Κρήτης (π.χ. Ε.Δ.Ι.Π. - Ε.Ε.Π.), ή 
ακόμα επιστήμονες επί συμβάσει ή αποσπασμένοι από 
άλλα ιδρύματα. Η επιλογή τους γίνεται από τη Σ.Θ.Τ.Ε. 
μετά από εισήγηση του Διευθυντή και της Επιτροπής 
Μουσείου. Η θητεία των εφόρων είναι πενταετής με 
δικαίωμα ανανέωσης ύστερα από νέα απόφαση της 
Σ.Θ.Τ.Ε.

iv) Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Εργαστηριακών 
Μονάδων: Είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες κάτοχοι 
διδακτορικού τίτλου σπουδών σχετικοί με το γνωστικό 
αντικείμενο της Εργαστηριακής Μονάδας που προΐστα-
νται. Για τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους ισχύουν ότι 
και για τους εφόρους.

v) Εποπτεία: Την εποπτεία των αποφάσεων του Διευ-
θυντή και της Επιτροπής Μουσείου έχει η Κοσμητεία της 
Σ.Θ.Τ.Ε. .
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Άρθρο 6
Λειτουργία

α) Οι ημέρες, οι ώρες και οι λοιπές δραστηριότητες 
του Μουσείου καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή 
μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μουσείου.

β) Η επιστημονική μελέτη του υλικού του Μουσείου 
επιτρέπεται σε ερευνητές ή φοιτητές μετά από έγκριση 
του αρμόδιου Εφόρου ή της Διεύθυνσης του Μουσείου.

γ) Οποιαδήποτε μελέτη, δανεισμός ή αξιοποίηση του 
υλικού του Μουσείου δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα 
αντικείμενα και την ποιότητα των συλλογών.

δ) Για τη λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων 
του Μουσείου (αρχεία, γραμματεία, εφορίες, εργαστη-
ριακές μονάδες, έκθεση, ΚΕ.ΠΕ.ΚΑ. κ.ά.) συντάσσονται 
επιμέρους κανονισμοί από τη διοίκηση του Μουσείου 
που εγκρίνονται από τη Σ.Θ.Τ.Ε.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα για τη λειτουργία του Μουσείου προέρχο-
νται από τις διατιθέμενες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του προ-
γράμματος δημοσίων επενδύσεων, καθώς και από άλλες 
επιχορηγήσεις από το Δημόσιο εθνικούς, ευρωπαϊκούς, ή 
διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης 
προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, από εκδηλώσεις 
και παραγωγές - εκδόσεις του Μουσείου, από ειδικές 
εισφορές και χρηματοδοτήσεις διεθνών οργανισμών, 
δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, από νομικά και 
φυσικά πρόσωπα, από δωρεές, κληροδοτήσεις ή κλη-
ρονομιές που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
για τους σκοπούς του Μουσείου, από τη λειτουργία της 
Έκθεσης, από εκμετάλλευση ιδίων περιουσιακών στοι-
χείων και από προγράμματα, μελέτες και παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικεί και υλοποιεί προ-
γράμματα που εντάσσονται στους σκοπούς του.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Μουσείου τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχο-
μένων εγγράφων, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκε-
λος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητι-
κών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Με 
απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται κάθε άλλο 
βιβλίο ή στοιχείο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Σφραγίδα

Το Μουσείο διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα που στο 
κέντρο έχει το ελληνικό εθνόσημο, σε εξωτερικό δακτύ-
λιο τις λέξεις Ελληνική Δημοκρατία (με κεφαλαία) και 
σε εσωτερικό δακτύλιο τις λέξεις Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (με κεφαλαία).

Άρθρο 10
Ειδικές ρυθμίσεις

Ο παρόν εσωτερικός κανονισμός τίθεται σε ισχύ με 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 4314 (12)
Κατανομή εννέα (9) κενών θέσεων μελών Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού ΔΕΠ στα ακαδη-
μαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
για το έτος 2018. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Συνεδρίαη 29/27-4-2018)

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5α του ν. 2817/2000 

(ΦΕΚ Α’ 78), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του ν.4009/2011 
(ΦΕΚ Α΄195), όπως ισχύει.

3. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ. 122.1/122/165025/
Ζ2/5-10-2016 και ΑΔΑ: 7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6 της Αναπληρώ-
τριας Υπουργού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με την οποία έχουν διατεθεί στο Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας εννέα (09) θέσεις για την πρόσληψη 
Διδακτικού Προσωπικού/μελών ΔΕΠ για το έτος 2018.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας ούτε του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, αποφασίζει 
ομόφωνα:

τον καταμερισμό των (9) θέσεων για την πρόσληψη 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού/ μελών ΔΕΠ, που 
κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με βάση 
το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, ως εξής:

• Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μία (1) θέση
•  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μία 

(1) θέση
•  Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μία (1) 

θέση
•  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δύο (2) 

θέσεις
• Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μία (1) θέση
•  Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μία 

(1) θέση
•  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-

δών Μία (1) θέση
• Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μία (1) θέση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021981306180008*
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