
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αντικατάσταση της 20184054/27-6-2018 (ΦΕΚ 
2934/τ.Β΄/20-7-2018) απόφασης Συγκλήτου που 
αφορά στην επανίδρυση του Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία 
με το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με τίτλο «Βιοοικονομία» (MSc. in 
Bioeconomics).

2 Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Απεικονιστικής Διαγνωστικής - ΕΑΔ, Laboratory 
of Diagnostic Imaging - LDI» του Τομέα Κλινικών 
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκη και καθορισμού του Εσωτερικού 
Κανονισμού του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20195987 (1)
   Αντικατάσταση της 20184054/27-6-2018 (ΦΕΚ 

2934/τ.Β΄/20-7-2018) απόφασης Συγκλήτου που 

αφορά στην επανίδρυση του Διιδρυματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχο-

λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνερ-

γασία με το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετι-

κών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Βιοοικονομία» 

(MSc. in Bioeconomics).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 14η/23-07-2019)

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

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 

τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

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 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 
163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών - Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες 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 «Δι-
ευκρινήσεις 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 μεταπτυχιακών 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, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
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 189Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο δημο-
σιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 Διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως 30-
11-2021.

8. Τις αριθμ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: 
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αριθμ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: 
ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αριθμ. 20181709/19-3-2018 (ΑΔΑ: 
6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) και αριθμ. 20182231/16-4-2018 
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(ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί 
συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την 20184054/27-6-2018 (ΦΕΚ 2934/τ.Β΄/20-7-2018) 
απόφαση Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχο-
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το 
Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
τίτλο «Βιοοικονομία» (MSc. in Bioeconomics).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (συνεδρίαση 
11η/31.05.2019).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 11η/27-06-2019).

12. Το αριθμ. 944/15.05.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. 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 αντικατάσταση της 20184054/27-6-2018 (ΦΕΚ 
2934/τ.Β΄/20-7-2018) απόφασης Συγκλήτου που αφο-
ρά στην επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Οικο-
νομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρη-
ματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Βιοοικονομία - MSc. 
in Bioeconomics», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονο-
μικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με νέο τίτλο «Βιοοικονομία, 
Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Master 
in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable 
Development) χωρίς τη συμμετοχή του Τμήματος Βιο-
λογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
«Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη» έχει ως αντικείμενο την προετοιμασία, ανάπτυξη και 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονο-

μίας, κυκλική οικονομίας αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης 
στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής, δίκαιης και 
επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώ-
πη αλλά και παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, το ΠΜΣ παρέχει 
εξειδικευμένες γνώσεις σε στελέχη επιχειρήσεων, κυ-
βερνήσεων και οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή 
πρακτικών και πολιτικών στο πλαίσιο των πυλώνων της 
βιωσιμότητας, ήτοι οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλ-
λοντικό.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
1) Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς της 

βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, προσεγγίζεται με διεπι-
στημονικό τρόπο η θεωρία και η εφαρμοσμένη ανάλυση 
στα εν λόγω πεδία. 

Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρα-
κτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το 
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να 
εφοδιάζει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που θα 
τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών προς ελα-
χιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων για τη διατή-
ρηση της βιοποικιλότητας αλλά και καλών πρακτικών 
σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο ως εργαλεία μιας 
έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

2) Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου. Μέσα από 
το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θεωρητι-
κής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργα-
λεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία, την 
κυκλική οικονομία και την καινοτομία που θα επιτρέψουν 
τη βελτίωση της διαχείρισης των ανανεώσιμων βιολογι-
κών πόρων και το άνοιγμα νέων και διαφοροποιημένων 
αγορών σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους (αγροτι-
κή οικονομία βιομηχανία τροφίμων, χημική βιομηχανία, 
παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, βιομηχανία καλ-
λυντικών, παραγωγή ενδυμάτων, αλιεία, ενέργεια, κτλ.). 
Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα θα παρέχει θεωρητική και 
εφαρμοσμένη γνώση σε όλους τους 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ βά-
σει των οποίων οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να τον 
κόσμο καταρτίζουν Εκθέσεις Βιωσιμότητας που αφορά 
τη συμμόρφωσή τους στις Αρχές της Βιωσιμότητας, ήτοι 
καλές πρακτικές σε επίπεδο περιβαλλοντικό, οικονομι-
κό και κοινωνικό. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για 
απόφοιτους και στελέχη επιχειρήσεων με ακαδημαϊκό 
υπόβαθρο στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τα 
χρηματοοικονομικά και άλλα συναφή αντικείμενα, όπως 
επίσης και τεχνολογικής φύσης αντικείμενα που ασχο-
λούνται με το βιο-περιβάλλον (βιολογία, χημεία, χημική 
μηχανική, γεωπονική κτλ.) και άλλα συναφή πεδία. Η αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής, επιχειρηματικής, 
χρηματοοικονομικής και των τεχνολογικών γνώσεων 
εξετάζεται σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις των Οδηγιών 
για τη Βιοοικονομία, την Κυκλική Οικονομικά και τη Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη στην πράξη, με στόχο την παροχή των 
απαραίτητων εργαλείων και εννοιών που επιτρέπουν 
τον συγκερασμό σύμφωνα με τις τρέχουσες παγκόσμιες 
ανάγκες για ριζικές μεταβολές στο επιχειρηματικό και 
παραγωγικό μοντέλο τόσο της χώρας όσο και Ευρωπα-
ϊκά αλλά και διεθνώς.
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3) Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποφοίτων και 
των στελεχών στο να οριοθετούν και να αξιολογούν τις 
σύγχρονες οικονομικές ανάγκες με διεπιστημονική προ-
σέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώ-
σεις και εμπειρίες. Φιλοδοξία του εν λόγω προγράμματος 
είναι να εμφυσήσει σε επιστήμονες των τεχνολογικών και 
συναφών επιστημών την οικονομική σκέψη και προσέγ-
γιση των πολύπλοκων οικονομικών και επιχειρηματικών 
προβλημάτων στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομίας και 
να επιτρέψει στους οικονομολόγους και τα συναφή αντι-
κείμενα να κατανοήσουν τη λογική και την ερμηνεία των 
τεχνολογικών και συναφών επιστημών στη λειτουργία 
των σύγχρονων οικονομιών.

Τέλος, στόχος του είναι να προσφέρει τη μοναδική 
ευκαιρία στους αποφοίτους και τα στελέχη επιχειρήσε-
ων και σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή να εντρυφήσουν περαιτέρω 
στην εν λόγω γνώση επιδιώκοντας διδακτορικό τίτλο 
σπουδών, να αποτελέσουν τους πρωτοπόρους και τους 
καθ’ ύλην αρμοδίους στους κλάδους της βιοοικονομίας, 
της κυκλικής οικονομίας αλλά και σε όλους τους κλάδους 
προς την προσαρμογή στις Αρχές της Βιωσιμότητας. Το 
πρόγραμμα παρέχει μια προηγμένη κατανόηση των σύγ-
χρονων οικονομικών αναγκών για βιώσιμη ανάπτυξη, 
ενώ παράλληλα προσφέρεται για επαγγελματική στα-
διοδρομία σε δημόσιους οργανισμούς, πολυεθνικές 
επιχειρήσεις ή εταιρείες συμβούλων.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων

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

Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσι-
μη Ανάπτυξη» (Master in Bioeconomy, Circular Economy 
and Sustainable Development).

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 ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για το πρόγραμμα μερικής 
φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από τρία εξά-
μηνα και από διδασκόμενα μαθήματα τα οποία είναι 
εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε 
Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, 
φροντιστηριακές ασκήσεις) καθώς και ερευνητική απα-
σχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται 
η ελληνική ή η αγγλική. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθή-
σουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά 

μαθήματα και σε τρία (3) μαθήματα επιλογής, καθώς και 
να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 
Η γλώσσα της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελλη-
νική ή η αγγλική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές 
μονάδες.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, πα-
ρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα.

Α΄ Εξάμηνο Υ/Ε
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Εισαγωγή στη Βιοοικονομία, Κυκλική 
Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υ 7,5

Τα Οικονομικά της Καινοτομίας και της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Υ 7,5

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Δια-
χείριση Κινδύνου 

Υ 7,5

Βιολογικοί Πόροι και Βιοπροϊόντα Υ 7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Β΄ Εξάμηνο
Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα και Επιχει-
ρηματικά Σχέδια

Υ 7,5

Θεωρία και Εφαρμογές Βιομηχανικής 
Βιοτεχνολογίας 

Υ 7,5

Μάθημα Επιλογής Ε 7,5
Μάθημα Επιλογής Ε 7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Μαθήματα Επιλογής Β΄ Εξαμήνου
Επενδύσεις και Διαχείριση Αποθεμάτων Ε 7,5
Τα Οικονομικά των Φυσικών Πόρων 
και της Ενέργειας 

Ε 7,5

Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Τουρισμό και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ε 7,5

Βιοοικονομία και Κυκλική Οικονομία 
στη Βιομηχανία Υλικών και τη Φαρμα-
κοβιομηχανία

Ε 7,5

Βιοοικονομία και Κυκλική Οικονομία 
στους Κλάδους Τροφίμων και Ενέργειας

Ε 7,5

Γ΄ Εξάμηνο
Μάθημα Επιλογής Ε 7,5
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας 

22,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Μαθήματα Επιλογής Γ΄ Εξαμήνου
Θεσμικό Πλαίσιο και Διεθνείς Στρατη-
γικές στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικο-
νομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ε 7,5

Εκθέσεις Βιωσιμότητας και Επιχειρημα-
τική Πρακτική 

Ε 7,5

Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιοπροϊό-
ντων 

Ε 7,5

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90
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Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η 
ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμή-
νων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προ-
γράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα 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, ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α΄112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλ-
λων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών 
από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης κα-
ταξιωμένοι 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 άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνικής υποδο-
μής (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια 
κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης.

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 
124.950 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων 
Ποσά 
σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού 5000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές 

10000

Δαπάνες αναλωσίμων 1000

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ. 

5000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς

8000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
του Α.Ε.Ι. 

53700

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

6000

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργα-
τών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
(παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

6000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 14585

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προ-
βολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργά-
νωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

11000

Φιλοξενία προσκεκλημένων 4665

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 124.950

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 53.550 €.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από 
δωρεές, χορηγίες και τέλη φοίτησης, το ποσό των οποίων 
ανέρχεται στα 5.100 €.

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία για τα 
λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ.

Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οι-
κονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα στα αναδυόμενα πεδία της Βιοοικονομίας, 
της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
διεθνώς, συνδυάζοντας τα επιτεύγματα της τεχνολογί-
ας και της επιστήμης με τα οικονομικά, τη διοίκηση, τη 
χρηματοοικονομική και την επιχειρηματικότητα ώστε 
να προετοιμάσει τα μελλοντικά στελέχη να ανταπο-
κριθούν στη νέα πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, και με 
δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνουν ζυμώσεις διε-
θνώς για την καλύτερη ανάπτυξη της σχετικής γνώσης, 
χρειάζεται ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού που να 
συνδυάζει τις παραπάνω επιστήμες, νέα ανάπτυξη μελε-
τών περίπτωσης, κάτι το οποίο είναι πολύ απαιτητικό και 
καινοτόμο όχι μόνο για τα Ελληνικά δεδομένα. Η χρήση 
υφιστάμενων βιβλίων στα μεμονωμένα αντικείμενα θα 
βοηθήσει πολύ, άρα πρέπει να γίνει σημαντική επένδυση 
σε υλικό που υπάρχει διεθνώς. Για τον ίδιο λόγο, κρίνεται 
άκρως απαραίτητη η συνεργασία με φορείς και επιστή-
μονες του εξωτερικού όπως και οι επισκέψεις των φοι-
τητών σε αντίστοιχους οργανισμούς και επιχειρήσεις και 
η συμμετοχή τόσο των ίδιων όσο και των διδασκόντων 
σε διεθνή φόρα, συνέδρια, ημερίδες, κτλ. Καθώς αυτό το 
αντικείμενο είναι ταχέως αναπτυσσόμενο και διαμορφώ-
νεται διαρκώς, ενώ παράλληλα εμφανίζονται νέες τάσεις, 
η διαδικασία επιμόρφωσης είναι άκρως απαιτητική και 
οπωσδήποτε χρήζει σύγχρονα μέσα και εργαλεία, όπως 
εργαστήρια, σύγχρονα εξοπλισμένες αίθουσες, βάσεις 
δεδομένων και προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων. 
Η ικανή και αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη εί-
ναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή διεκπεραίωση των 
λειτουργειών του προγράμματος.

Στη σύγχρονη και ταχέως μεταβαλλόμενη εποχή που 
διανύουμε, με δεδομένες τις ανάγκες του πλανήτη, οι 
αλλαγές θα είναι ραγδαίες και ρηξικέλευθες. Σκοπός μας 
είναι σε αυτό το πρόγραμμα να προετοιμάσουμε τη νέα 
γενιά για τη νέα αυτή εποχή. Για να είμαστε αποτελε-
σματικοί και επιτυχημένοι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 
και Ευρωπαϊκά και διεθνώς, θα πρέπει να διαθέσουμε 
τους απαραίτητους πόρους ώστε να καταστούμε αντα-
γωνιστικοί.
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Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΔΠΜΣ μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα περατώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
απόφασης Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. 13531 (2)
    Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 

Απεικονιστικής Διαγνωστικής - ΕΑΔ, Laboratory 

of Diagnostic Imaging - LDI» του Τομέα Κλινικών 

του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστη-

μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκη και καθορισμού του Εσωτερικού 

Κανονισμού του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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 διατάξεις».

2. Το άρθρο 42 παρ. 7 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/
2-3-2018): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις».

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του 
Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 3/15-11-2018).

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 595/18-12-2018).

5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 2911/24-6-2015) και

5.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).

6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής - 

ΕΑΔ, Laboratory of Diagnostic Imaging - LDI» και κα-
θορισμού του εσωτερικού κανονισμού του στο Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και MME του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

7. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 14/8-4-2019) για την ίδρυση του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστι-
κής - ΕΑΔ, Laboratory of Diagnostic Imaging - LDI» στον 
Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και καθορισμού του εσωτερικού κα-
νονισμού του.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2994/18-6-2019) για την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτ-
λο: «Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής - ΕΑΔ, 
Laboratory of Diagnostic Imaging - LDI» στον Τομέα Κλι-
νικών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του.

9. Τη με αριθμό 108075/Ζ1/3-7-2016 (ΦΕΚ 432/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./5-7-2019) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία 
τριών (3) ετών, από 01-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστή-
ριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής-ΕΑΔ, Laboratory of 
Diagnostic Imaging -LDI», λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπο-
λογισμό και τον τακτικό προϋπολογισμό του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: του εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής - 
ΕΑΔ, Laboratory of Diagnostic Imaging - LDI» του Τομέα 
Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκη και καθορισμού του Εσωτερικού Κανονισμού 
του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Ονομασία

Ιδρύεται στο Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτ-
λο «Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής - ΕΑΔ, 
Laboratory of Diagnostic Imaging - LDI».

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, κλινι-
κές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά 
αντικείμενα: 1) απεικονιστική διαγνωστική (ακτινολογία, 
υπερηχοτομογραφία, επεμβατική ακτινολογία, υπολογι-
στική-αξονική τομογραφία και τομογραφία μαγνητικού 
συντονισμού) των ζώων συντροφιάς, των παραγωγικών 
ζώων, των ιπποειδών, των άγριων και εξωτικών ζώων 
και των πειραματόζωων, 2) ακτινοπροστασία στην κτη-
νιατρική πράξη και 3) κτηνιατρική ακτινοτεχνολογία. 
Το Εργαστήριο συγκροτείται από τα ακόλουθα ειδικά 
Τμήματα: Τμήμα Κλασσικής Ακτινοδιαγνωστικής, Τμήμα 
Υπερηχοτομογραφίας, Τμήμα Υπολογιστικής - Αξονικής 
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και Μαγνητικής Τομογραφίας και Τμήμα Επεμβατικής 
Ακτινολογίας.

Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3 
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας 

Το «Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής - ΕΑΔ, 
Laboratory of Diagnostic Imaging - LDI» έχει ως απο-
στολή:

1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο, των διδακτικών, κλινικών και ερευνητικών ανα-
γκών του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, καθώς και 
άλλων Τμημάτων και Σχολών του ΑΠΘ, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης και 
αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.

2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) 
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα 
που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από το 
νόμο.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον 
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου .

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας.

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τ.λ.) σε 
θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων.

8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών 
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.

9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής - ΕΑΔ, 
Laboratory of Diagnostic Imaging - LDI» στελεχώνεται 
από:

1. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ που το γνωστικό τους αντι-
κείμενο συμπίπτει με τα γνωστικά αντικείμενα του Ερ-
γαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσης (παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017).

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), που το 
γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με τα γνωστικά 

αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου 28 
του ν. 4485/2017).

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες.

4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση 
με το Εργαστήριο.

5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοικη-
τικές υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαίνει 
σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού και 
επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλινικών του 
Τμήματος Κτηνιατρικής. Το γνωστικό αντικείμενο του 
Διευθυντή πρέπει να είναι αντίστοιχο με το γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής μπορεί να 
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγη-
τή και εκλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017). Ο Διευθυντής ανα-
πληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από 
το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την πρώτη 
βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθ-
μίδα του επίκουρου καθηγητή. Είναι δυνατή η εκλογή 
του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες 
από μία θητείες.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

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

- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

- η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
ετησίου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, 
καθώς και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση 
των εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου,

- η εισήγηση στη Συνέλευση της Σχολής για: α) τον 
ορισμό υπολόγων αναλωσίμων υλικών, του κινητού 
εξοπλισμού και των χώρων και β) την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού του εργαστηρίου

- η μέριμνα για την υποβολή προτάσεων και τη διεκ-
περαίωση ερευνητικών προγραμμάτων

- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσι-
ου και τριετή απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου,

- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο και

- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.
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Άρθρο 6 
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο είναι εγκατεστημένο σε ξεχωριστό 
κτήριο στο κτηριακό συγκρότημα του Τομέα Κλινικών 
του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

Η υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου είναι αυτή 
της υπό κατάργησης μονάδας «Μονάδα Απεικονιστικής 
Διαγνωστικής» της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς και ανα-
φέρεται στο Βιβλίο εξοπλισμού του Εργαστηρίου.

Ειδικότερα:
Α. στο Τμήμα Κλασσικής Ακτινολογίας υπάρχει: i) σύγ-

χρονο, σταθερό σύστημα ψηφιοποιημένης ακτινογρά-
φησης, και ii) σύγχρονο φορητό σύστημα ψηφιοποιημέ-
νης ακτινογράφησης για την ακτινογράφηση των ζώων 
συντροφιάς των ιπποειδών και των παραγωγικών ζώων.

Β. Στο Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας υπάρχει: i) σύγχρο-
νο σύστημα υπερηχοτομογραφίας με ειδικές κεφαλές 
σάρωσης της κοιλίας και της καρδιάς και ii) φορητό σύ-
στημα υπερηχοτομογραφίας για την εξέταση των ζώων 
συντροφιάς, των ιπποειδών και των παραγωγικών ζώων 
εκτός Εργαστηρίου.

Γ. Στο Τμήμα Υπολογιστικής - Αξονικής τομογραφίας 
υπάρχει σύγχρονο σύστημα αξονικής τομογραφίας 16 
τομών, εγκατεστημένο σε ειδικό χώρο στο κτήριο του 
Εργαστηρίου, με ειδική άδεια ακτινοπροστασίας και 
ασφαλούς λειτουργίας από την ΕΕΑΕ, για την εξέταση 
των ζώων συντροφιάς, των παραγωγικών ζώων και των 
πειραματόζωων που προσκομίζονται στο Εργαστήριο.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας, ακτινοπροστασίας και υγιεινής σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Απεικονιστικής 
Διαγνωστικής - ΕΑΔ, Laboratory of Diagnostic Imaging-
LDI» και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7 
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό 
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΑΠΘ.

2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλι-
σμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ' αρχήν 
από το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που έχουν ει-
δική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και που απα-
σχολούνται ή συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών 
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού, 
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου 
τηρούνται ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια των εγκα-
ταστάσεων και προστασία των υλικών από βλάβες. Συ-

ντονίζει κάθε εργασία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου των μελών του και της 
αποστολής του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8 
Πόροι

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

1. Υλοποίηση ερευνητικών - αναπτυξιακών προγραμ-
μάτων, την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών 
προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς. Τα 
έσοδα του Εργαστηρίου από τις απεικονιστικές εξετάσεις 
των άρρωστων ζώων που παραπέμπονται στο εργαστή-
ριο από την Κλινική Ζώων Συντροφιάς και από την Κλι-
νική Παραγωγικών Ζώων κατατίθενται στην αντίστοιχη 
Κλινική για τις λειτουργικές ανάγκες του Εργαστηρίου 
και της κλινικής εν γένει.

2. Διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων και εκδόσεων.

3. Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

4. Ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις 
από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρό-
σωπα.

5. Κληρονομιές, δωρεές, χορηγίες και κληροδοσίες στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκο-
πούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι που 
αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες κα-
τάρτισης στις οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις 
δράσεις του εργαστηρίου.

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9 
Τηρούμενα βιβλία 

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

- Βαθμολόγιο φοιτητών. 
- Βιβλίο πρωτοκόλλου. 
- Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων. 
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 
- Αρχείο εξεταζόμενων ζώων. 
- Βιβλίο εξοπλισμού. 
- Βιβλίο συντήρησης του εξοπλισμού. 
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών. 
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. 
- Βιβλίο μεταβολής προσωπικού. 
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. 
- Αρχείο ερευνητικών δεδομένων. 
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και Αρχείο ερευ-

νητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.
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Άρθρο 10 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Απει-
κονιστικής Διαγνωστικής - ΕΑΔ, Laboratory of Diagnostic 
Imaging - LDI» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί 
με το λογότυπο της Σχολής και του ΑΠΘ. Ο τίτλος αυτός, 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρί-
ου αναγράφονται στους χώρους της Σχολής όπου είναι 
εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή της Σχολής και 
την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακριτικού 
του τίτλου και του λογότυπου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα «Laboratory of Diagnostic Imaging - LDI» χρη-

σιμοποιείται από το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση 
αλληλογραφία του.

Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035021909190008*
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