
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Γλώσσες, Επικοι-
νωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο 
Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και Τεχνολογικό 
Περιβάλλον» μεταξύ των Τμημάτων Γαλλικής και 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση και θεσμοθέτηση εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περι-
βαλλόντων» (Τίτλος στα αγγλικά: Transformable 
Intelligent Environments Laboratory, συντομο-
γραφία: TUC TIE Lab) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30904 (1)
  Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Γλώσσες, Επικοι-

νωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο 

Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και Τεχνολογι-

κό Περιβάλλον» μεταξύ των Τμημάτων Γαλλικής 

και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσο-

φίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής 

και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-

μικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση: 2958/12 και 13-4-2018)

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

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 
43 και 85 παρ. 2α.

2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

3. 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. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/18 
(Α’38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. 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.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γαλ-
λικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 
326/28-2-2018).

6. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
(συνεδρίαση με αριθμό 407/1-3-2018), του Τμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (συνεδρίαση με αριθμό 
258/22-2-2018) και του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
(συνεδρίαση με αριθμό 66/1-3-2018) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Τμη-
μάτων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής 
και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
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ου Θεσσαλονίκης για τη συνδιοργάνωση του ΔΠΜΣ με 
τίτλο: «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών 
Εκπαίδευσης στο Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και 
Τεχνολογικό Περιβάλλον».

8. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

9. Τη με αριθμό 102623/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

10. Την 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24-2-2015) 
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της αριθμ. 
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του 
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και 
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, σε συνεργα-
σία με τα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: 
«Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαί-
δευσης στο Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και Τεχνο-
λογικό Περιβάλλον», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής σε συνεργασία με τα Τμήματα Γερ-
μανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομι-
κών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (ΑΠΘ) θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διατμηματικο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτ-
λο: «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών 
Εκπαίδευσης στο Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και 
Τεχνολογικό Περιβάλλον», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Ως επισπεύδον Τμήμα ορίζεται το Τμήμα Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι ανάπτυξη της έρευνας στα 
επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας, της 

Εκπαιδευτικής Γλωσσικής Τεχνολογίας καθώς και της Δι-
οίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και η κατάρτιση εξειδι-
κευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει 
να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές 
και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σκοπός 
του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

- Η έρευνα στις νέες μεθοδολογικές, διδακτικές και 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών και 
πολιτισμών.

- Η έρευνα στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και στην 
αξιοποίηση τους στη διδασκαλία και εκμάθηση των ξέ-
νων γλωσσών και πολιτισμών.

- Η έρευνα στο πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών 
επιστημών.

- Η εκπαίδευση/επιμόρφωση εξειδικευμένων επιστη-
μόνων στο χώρο της αξιοποίησης των τεχνολογιών στη 
διδακτική των γλωσσών ή/και στη διοίκηση υπηρεσιών 
εκπαίδευσης.

- Η επιμόρφωση των πτυχιούχων των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας των γλωσσών 
και πολιτισμών και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

- Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής και ελληνικής γλωσσι-
κής εκπαιδευτικής πολιτικής στην εκπαιδευτική πράξη.

- Η έρευνα στα σύγχρονα ζητήματα της Διοίκησης 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στα πολυπολιτι-
σμικά περιβάλλοντα.

- Η εκπαίδευση / επιμόρφωση εξειδικευμένων επιστη-
μόνων στα ζητήματα της Διοίκησης των εκπαιδευτικών 
μονάδων προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δε-
ξιότητες που θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν θέσεις 
στελεχών διοίκησης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκη-
ση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο Σύγχρονο Κοινωνικό, 
Οικονομικό και Τεχνολογικό Περιβάλλον» στις εξής ει-
δικεύσεις:

1. «Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνο-
λογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλ-
λοντα».

2. «Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα 
και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί 
για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσες, Επικοινωνία 
και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο Σύγχρονο Κοι-
νωνικό, Οικονομικό και Τεχνολογικό Περιβάλλον» είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
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σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργα-
νισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο-
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005
(Α 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε τμήματα του ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υπο-
χρεωτικά ειδίκευσης. Στο 1ο εξάμηνο σπουδών, οι με-
ταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν πέντε (5) 
μαθήματα υποχρεωτικά κοινά για τις δύο (2) ειδικεύσεις. 
Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, ανάλογα με την ειδίκευση 
που έχουν επιλέξει, παρακολουθούν ένα (1) υποχρεω-
τικό μάθημα κοινό των δύο (2) ειδικεύσεων και τρία (3) 
υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης. Στο 3ο εξάμηνο πα-
ρακολουθούν ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα ειδίκευσης 
και ασχολούνται με την συγγραφή της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΠΜΣ «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και 
τεχνολογικό περιβάλλον»

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος 
μαθήματος

Ώρες
διδασκαλίας/

εβδομάδα
ECTS

Θέματα παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης και διαχείριση τάξης Υ 3 6
Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές δυσκολίες Υ 3 6

Διαδικτυακά περιβάλλοντα και Επικοινωνία Υ 3 6
Σύγχρονο κοινωνικό- οικονομικό περιβάλλον Υ 3 6

Πολυγλωσσία και Γλωσσική Εκπαίδευση Υ 3 6
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Ειδίκευση Α -Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεθοδολογία της έρευνας και επιστημονικός λόγος Υ 3 6
Διδακτική των Γλωσσών σε πολύγλωσσα και 

πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Υ 3 8

Αξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Υ 3 8
Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού και Ψηφιακή Τάξη Υ 6 8

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος 
μαθήματος

Ώρες
διδασκαλίας/

εβδομάδα
ECTS

Ειδικά θέματα Ειδίκευσης Α' [για την Ειδίκευση Α': Διδακτική 
των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσ σα 

και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα]
Υ 2 4

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 26
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Ειδίκευση Β - Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεθοδολογία της έρευνας και επιστημονικός λόγος Υ 3 6
Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Υ 3 8

Ηγεσία και Ανθρώπινοι πόροι Υ 3 8
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Υ 3 8

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος 
μαθήματος

Ώρες
διδασκαλίας/

εβδομάδα
ECTS

Ειδικά θέματα Ειδίκευσης Β' [για την Ειδίκευση Β': 
Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα 

και πολυπολιτι σμικά περιβάλλοντα]
Υ 2 4

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 26

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους/στις 35 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
ήτριες ετησίως και ο αριθμός ανά ειδίκευση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τα 2/3 του συνολικού αριθμού 
των εισαχθέντων φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες 
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων του Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών 
Εκπαίδευσης στο Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και Τεχνολογικό Περιβάλλον» θα συμβάλουν ειδικότερα: Οι 
βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων τμημάτων, τα εργαστήρια υπολογιστών που λειτουργούν στα συνεργαζόμενα 
τμήματα, οι νησίδες Η/Υ και οι αίθουσες διδασκαλίας των συνεργαζόμενων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 έχει 
ως εξής:

ΕΤΟΣ 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1. Τέλη φοίτησης 36.750,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 36.750,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.825,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 7.000,00 €
3. Δαπάνες αναλώσιμων 1.600,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 3.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτι κούς σκοπούς 1.000,00 €
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευ νητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνω ση του ΠΜΣ 6.500,00 €

7. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 2.200,00 €

8. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 1.600,00 €

9. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%) 11.025,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 36.750,00 €

ΕΤΗ 2019, 2020, 2021 και 2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1. Τέλη Φοίτησης 73.500,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 73.500,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.250,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 14.000,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.600,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5.000,00 €
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.500,00 €
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 19.000,00 €

7. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.500,00 €
8. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτι κού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 1.600,00 €

9. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%) 22.050,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 73.500,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.100,00 € και για 
τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης [ένας κύκλος σπουδών].

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του 
ιδρύματος με τροποποίηση του κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

Αριθμ.  6125 (2)
Ίδρυση και θεσμοθέτηση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων» 

(Τίτλος στα αγγλικά: Transformable Intelligent Environments Laboratory, συντομογραφία: TUC TIE Lab) 

στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυ-

τεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 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 Υπολο-
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γιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτεχνείο 
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 αυτός 
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 δημοσιεύτηκε 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/28-06-2018).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου 
Κρήτης (συνεδρίαση με αριθμό 478/10-07-2018) για 
την έγκριση της ίδρυσης και θεσμοθέτησης του «Εργα-
στηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων» 
(Transformable Intelligent Environments Laboratory) 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματι-
κής 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 προϋπολογισμού 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων» (Τίτλος 
στα αγγλικά: Transformable Intelligent Environments 
Laboratory, συντομογραφία: TUC TIE 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 Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων» (Τίτλος 
στα αγγλικά: Transformable Intelligent Environments 
Laboratory, συντομογραφία: TUC TIE Lab) το οποίο 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο 
γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και 
Οικοδομικές Τεχνολογίες Αιχμής» και ειδικότερα στην 
έρευνα και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών 
και τεχνολογιών για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής 
σύνθεσης και παραγωγής καθώς και για τον εμπλου-
τισμό της εμπειρίας που μεταδίδει ο χώρος στο αντι-
ληπτικό και αισθητηριακό φάσμα του ανθρώπου. Το 
εργαστήριο ακολουθεί τρεις βασικές ερευνητικές κα-

τευθύνσεις: 1. τη βελτίωση της λειτουργικότητας του 
χώρου στο χρόνο, στα πλαίσια της έννοιας της «Χωρι-
κής Οικονομίας» (αγγλικά "Spatial Economy"), 2. την εν-
σωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και των ευφυών 
συστημάτων στη σύλληψη, επεξεργασία, παραγωγή 
και βιωματική εμπειρία του χώρου, στα πλαίσια της έν-
νοιας «Χωρική Ευφυία» (αγγλικά "Spatial Intelligence"), 
και 3. τη διερεύνηση της επιρροής του χώρου και των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του στον άνθρωπο, στα 
πλαίσια της έννοιας της «Ψυχοχωρικότητας» (αγγλικά 
"Psychospatiality").

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 και εφαρμογή θεμελιώδους και εφαρ-
μοσμένης έρευνας που σχετίζεται (α) με την ανάπτυξη 
μεθοδολογιών και συστημάτων για την καλύτερη κατα-
νόηση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία 
του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και (β) την ανάπτυξη 
μεϋόδων, τεχνικών και τεχνολογιών που εξελίσσουν 
αφενός τη διαδικασία και πρακτική της κατασκευής, 
και αφετέρου την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της 
εμπειρίας του χώρου.

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

4. 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.

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 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.

7. Την παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία

8. 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
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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 Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και
3. Μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού 

προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμ-
φωνα 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 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 τήρηση 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 διεξαγω-
γή της κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα 
πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και 
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και 
χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών 
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 των οργά-
νων 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 
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 ισχύς της.

Άρθρο 7 
Πόροι του εργαστηρίου

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά 
από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν του 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.
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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. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση 
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν 
γένει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφω-
να 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 εξερχόμενων εγ-
γράφων. 

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

οργάνων.
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 Μετα-
βαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων» (Τίτλος στα αγγλι-
κά: Transformable Intelligent Environments Laboratory, 
συντομογραφία: TUC TIE Lab) και αναγράφεται σε κάθε 
έντυπο του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του εργαστηρί-
ου 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 απασχολού-
μενων στους χώρους του Εργαστηρίου εφαρμόζο-
νται τα όσα προβλέπονται στον σχετικό Κανονισμό 
και στις αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Υγιεινής 
και Ασφάλειας που λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρή-
της, καθώς, επίσης, και τυχόν ειδικότεροι κανόνες που 
έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Διευθυντή του εργα-
στηρίου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χανιά, 23 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02037660309180008*
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