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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο της Ιταλίας για εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

2

Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του ΤΕΙ Αθήνας και καθορισμός του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του.

3

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης με τίτλο: «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» (Economics and Business Law)».

4

Ορισμός θητείας μελών Ε.Δ.Ι.Π. στις Συνελεύσεις
των Σχολών και των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

5

Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΤΔΣ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 247
(1)
Έγκριση συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο της Ιταλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10
(ΦΕΚ 148/Α/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4.9.2009)
και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71/Α/19.5.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
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τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ' του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α'), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 Α') και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24 Α')•
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α')•
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124 Α') «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 4η ακαδ. έτους 2015-2016 που
πραγματοποιήθηκε στις 24-11-2015).
8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του Πανεπιστημίου του Παλέρμο που έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Παλέρμο της Ιταλίας για εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών υποψήφιων διδακτόρων με
συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 7163
(2)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού
και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2) τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
3) τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε παρ.
24 στο άρθρο 80 του Ν. 4009/2011,
4) τις διατάξεις του Π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του
ΤΕΙ Αθήνας»,
5) το υπ’ αρ. 28/08-10-2014 απόσπασμα πρακτικού της
Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας (Θέμα 2ο, Υπόθεμα 16), με
το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση Εργαστηρίων στις Σχολές
του ΤΕΙ Αθήνας,
6) το υπ’ αρ. 16/14-07-2016 απόσπασμα πρακτικού της
Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας (Θέμα 2ο, Υπόθεμα 17), με
το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας,
7) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Αθήνας Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας και Στρατηγικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές
και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Διαχείριση Ανθρωπίνων
πόρων, Μικροοικονομική Ανάλυση, Μακροοικονομική
Ανάλυση, Λογιστική, Λύσεις Τραπεζικών Προβλημάτων
Δανεισμού και Καταθέσεων, Αξιολόγηση Επενδύσεων,
Διοίκηση Παραγωγής, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και
Μάρκετινγκ.
Άρθρο 2
Αποστολή
Κάθε Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για κάθε Εργαστήριο στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντι-
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κείμενα δραστηριότητας των Εργαστηρίων όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους κάθε εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς
και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς,
β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες στο πλαίσιο καταγραφής μελετών για την προώθηση της έρευνας ή την υποβολή προτάσεων σε θέματα
που συμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κάθε
Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
5. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ακαδημαϊκή δεοντολογία των αντικειμένων όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Κάθε Εργαστήριο στελεχώνεται από τέσσερις (4)
τουλάχιστον καθηγητές και υπηρετούντες καθηγητές
εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατόχους διδακτορικού
διπλώματος οι οποίοι συγκροτούν τη βασική Ερευνητική
ομάδα του Εργαστηρίου και των οποίων το επιστημονικό
έργο σχετίζεται και με τα αντικείμενα που υποστηρίζει
κάθε Εργαστήριο όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την βασική ερευνητική ομάδα κάθε Εργαστηρίου
μπορεί να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που έχουν οποιασδήποτε μορφής
σχέση εργασίας με το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα έχει άμεση συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στο
άρθρο 1 του παρόντος.
3. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργασιών του Εργαστηρίου με άλλα αντίστοιχα Εργαστήρια ως συνεργαζόμενοι ερευνητές μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και
καθηγητές άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων
του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και ομότιμοι
καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
4. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προσφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου και ύστερα από απόφαση της οικείας Σχολής με
την σύμφωνη γνώμη της βασικής ερευνητικής ομάδας
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή
του, που είναι Καθηγητής της οικείας Σχολής, στην οποία
ανήκει το Εργαστήριο, κατά προτεραιότητα από τις βαθ-
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μίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι
μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την ολομέλεια των μελών της βασικής ερευνητικής ομάδας του
ερευνητικού Εργαστηρίου και η εκλογή του, μετά από
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής, επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η θητεία του
Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια
μόνο θητεία σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλεπόμενες
διαδικασίες.
2. Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου έχει
τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου,
καθώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον αριθμό
1 του παρόντος.
β) Συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία Σχολή τον
ετήσιο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, θέτει τους
αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου και μεριμνά
για την υλοποίηση αυτών. Επίσης υποβάλλει τον ετήσιο
απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
στην οικεία Σχολή, και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.
γ) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου, την στελέχωση του με το ανάλογο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
δ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά
δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, ενώ
συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με
άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους
θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.
Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις -Λειτουργία
1. Κάθε Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο της εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα
με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται
στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή
σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή
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εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
5. Στο κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη της βασικής ερευνητικής
ομάδας του εργαστηρίου αποκλειστικά και σε συνεργασία με άλλους καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή ερευνητές,
εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις
δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι
μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από
σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της
εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή
μη οργάνων τα οποία διαθέτει το Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης
που απαιτείται.
6. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Εργαστήριο πρέπει
να μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
α) Η συνεχής προσφορά του στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος.
β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που
διεξάγεται και των γενικότερων δράσεων του.
γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληροφορίες των δραστηριοτήτων του.
Άρθρο 6
Έσοδα
α) Τα έσοδα κάθε Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων που συμμετέχει το Εργαστήριο.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2
του παρόντος.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τους σκοπούς του
Εργαστηρίου.
β) Τα έσοδα των Εργαστηρίων διατίθενται για τις δαπάνες υποστήριξης της λειτουργίας των, την αγορά εξοπλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση
των χώρων των εργαστηρίων και για υποτροφίες προς
φοιτητές.
γ) Η διαχείριση των εσόδων των Εργαστηρίων του
ΤΕΙ Αθήνας γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), από τον οποίο αποδίδεται προς
το ΤΕΙ Αθήνας μέρος των εσόδων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ.
679/22.8.1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826
Β΄).
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες κάθε Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενης -εξερχόμενης αλληλογραφίας
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- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, μικροεξοπλισμού, υλικών επίπλων κ.λπ.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντίγραφα τιμολογίου, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο
εσόδων -εξόδων με διαρκή ενημέρωση
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
λογισμικών που ανήκουν στο Εργαστήριο
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Αρχείο μεταβολών προσωπικού
- Αρχείο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η
οποία περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές, διοργανώσεις ημερίδων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών διαλέξεων
όπως και συμμετοχές του προσωπικού των εργαστηρίων
σε επιστημονικά επίπεδα.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Εγκατάσταση
Κάθε Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας. Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους
οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την
αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών
εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για την διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του Διευθυντή, καθώς και
κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για την λειτουργία
τους. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου.
Άρθρο 9
Αξιολόγηση
Το Εργαστήριο υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση
του έργου, ανά τριετία, με βάση διαδικασία που ορίζει η
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
υποβάλλει ετήσιο απολογισμό του έργου του Εργαστηρίου στον Διευθυντή της οικείας Σχολής και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 25 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 1662
(3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης με τίτλο: «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» (Economics and Business Law)».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
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των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228),
του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄ 223),
β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ΄ του Ν. 4009/2011 (Α΄
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
γ) του άρθρου 38 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13
παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου
73 παρ. 5 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270),
δ) του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 2, 4 και
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
ε) του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) τις διατάξεις του Π.δ. 87/2013 (Α΄ 129): «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 127/2013 (Α΄ 190), με το οποίο το
Τ.Ε.Ι. Καβάλας μετονομάστηκε σε ΤΕΙ ΑΜΘ,
ζ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
2. Το αριθμ. 1467/11.10.2011 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) με τη
συνημμένη από 7.02.2011 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του ΤΕΙ ΑΜΘ από την ΑΔΙΠ.
3. Την αριθμ. 8η/30-06-2016 (θ. 2ο) πράξη της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής.
4. Την αριθμ. 3η/07-07-2016 (θ. 1ο) πράξη της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ ΑΜΘ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
ΤΕΙ ΑΜΘ με τίτλο: «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων», (Economics and Business Law), σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ
ΑΜΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
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2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο: «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων»,
(Economics and Business Law), σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008
(Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και
η επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και
της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο του
Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η
παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων στους
τομείς αυτούς της νομικής και οικονομικής επιστήμης που
συσχετίζονται με τις ανάγκες λειτουργίας και οικονομικής
παρακολούθησης των εμπορικών εταιριών και εν γένει
επιχειρήσεων, τις συναλλαγές αυτών με φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, την ανάπτυξη και επέκτασή τους
σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές αλλά και τους λόγους
και τις αιτίες μετασχηματισμού τους ή και λύσης τους.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και
σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον της ίδρυσης και λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων, της βιωσιμότητας,
της ανάπτυξης και επέκτασης αυτών αλλά και της δημιουργίας καθεστώτος και κλίματος υγιούς ανάπτυξης
και ανταγωνιστικότητας στην ελληνική και παγκόσμια
αγορά. Επιμέρους στόχοι είναι:
- Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
- Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές
περιοχές του Προγράμματος.
- Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
- Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για
εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
- Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων σε νομικούς και οικονομολόγους για αποδοτικό
και αποτελεσματικό έλεγχο των όρων λειτουργίας των
επιχειρήσεων, των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων
σε εμπορικές επιχειρήσεις.
- Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης
του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού εμπορικού
και διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
- Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν
την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
- Η κατάρτιση νομικών και οικονομολόγων για τη
λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τις συναλλαγές τους με τους εξαρτώμενους από το Κράτος
οργανισμούς και υπηρεσίες.
- Η προσέγγιση, έρευνα και προώθηση εναλλακτικών
τρόπων επίλυσης των διαφορών με εστίαση στο θεσμό
της διαμεσολάβησης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

27713

(Μ.Δ.Ε.) στα «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων»
(Economics and Business Law).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μετά από επιλογή, γίνονται δεκτοί, κυρίως αλλά
όχι αποκλειστικά, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών
Επιστημών, Νομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών και λοιπών συναφών με το πρόγραμμα
επιστημονικών αντικειμένων, Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το ΠΜΣ λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους ή μερικής
φοίτησης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής
υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.
Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει ανέρχεται σε δέκα
(10) τα οποία είναι υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Η διδασκαλία του προγράμματος διεξάγεται στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α’ Εξάμηνο
α/α
Μάθημα
Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
1 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙ6
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙ6
ΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
6
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
4 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ6
ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
B’ Εξάμηνο
Μάθημα

α/α

1
2
3
4
5

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΠΔΔ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Γ’ Εξάμηνο
Μάθημα

α/α

1

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DISSERTATION
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6
30 ECTS
Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
6
6

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται
σε 136.500,00€ και αναλύεται ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης
ΠροϋπολοΠοσογισμός σε
στό
Ευρώ
1 Κόστος Εκπαίδευσης
53.235,00 €
39%
2 Διοικητική Υποστήριξη
20.475,00 €
15%
3

Δημοσιεύσεις. Ανακοινώσεις- Διαφήμιση Απονομή Τίτλων

6.142,50 €

4,50%

4

Ημερίδες

2.184,00 €

1,60%

5

Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών

2.184,00 €

1,60%

6

Έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες

4.504,50 €

3,30%

7

ΤΕΙ ΑΜΘ -25%

34.125,00 €

25,00%

8

ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ - 10%

13.650,00 €

10,00%

6
6
6
30 ECTS
Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
30 ECTS

90 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ανά τμήμα
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή άλλων Τμημάτων
του ΤΕΙ ΑΜΘ και μέλη Ε.Π. άλλων ΤΕΙ ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων, σύμφωνα με το νόμο.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ που διαθέτει τις αναγκαίες
κτιριακές εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό εξοπλισμό καθώς και τις βιβλιοθήκες του
ιδρύματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2019 - 2020, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.
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136.500,00 € 100,00%

2. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί κυρίως
από δίδακτρα καθώς και από χορηγίες και ερευνητικά
προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 19 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 4437

(4)

Ορισμός θητείας μελών Ε.Δ.Ι.Π. στις Συνελεύσεις
των Σχολών και των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Συνεδρίαση 100/16ο/10.6.2016)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α΄173/1983)», όπως ισχύει μετά την
αντικατάσταση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 1
αυτού με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 «Δι-
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άρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής» (ΦΕΚ Α΄114/2001).
2. Τον Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α/06-09-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τη διάταξη της περ. ε της παρ. 19 του άρθρου 8 «Όργανα του ΤΕΙ»,
τη διάταξη των παρ. 10 και 11 του άρθρου 9 «Όργανα
της Σχολής» και τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 10
«Όργανα του Τμήματος» του νόμου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε ως προς την παρ. 5 του άρθρου 10 με την παρ.
3 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159Α/10-8-2012)
και ως προς την παρ. 10 του άρθρου 9 με την παρ. 8 του
άρθρου 3 του ιδίου νόμου.
3. Τη διάταξη της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 26 του
Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254Α')
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
5. Το Π.δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»
(ΦΕΚ Α΄123), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄190).
6. Την αριθ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου (ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.05.2013), για το διορισμό του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Την αριθ. 71888/Ε5/28.05.2013 (ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ)
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία
διαπιστώνεται ο διορισμός του Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Προέδρου του
Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
8. Την υπ' αριθ. 4901/25.08.2014 (ΑΔΑ: 606846914Κ456) απόφαση συγκρότησης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, όπως ανασυγκροτήθηκε, τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθ. 6003/30.10.2015 (ΑΔΑ:
ΒΝ0Κ46914Κ-Ξ4Α) 6096/04.11.2015 (ΑΔΑ: 70Γ246914ΚΝ5Ζ), 6396/13.11.2015 (ΑΔΑ: 6ΙΟΚ46914Κ-ΣΧΙ) και
3832/22-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΥ6Υ46914Κ-ΓΚΩ) αποφάσεις
αντίστοιχα.
9. Την απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας
που καταγράφηκε στο υπ' αριθμ. 11/24-10-2016 (θέμα
8ο) πρακτικό και την ανάλογη εφαρμογή αυτής για την
κατηγορία των μελών Ε.Δ.Ι.Π.
10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή
του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
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ορίζουμε ως διετή τη θητεία των εκπροσώπων των
μελών Ε.Δ.Ι.Π. στις Συνελεύσεις των Σχολών και των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 13 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ
I

Αριθμ. απόφ. 23/30.06.2016
(5)
Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΤΔΣ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. (3), 14 παρ.(6) περ.
(β), 20 παρ. (24) του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α'.) όπως
ισχύει, αποφασίζει:
Όπως οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαγωνισμών
και Συμβάσεων (ΤΔΣ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εξειδικευτούν ως εξής:
1) Διενέργεια κάθε είδους προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για την λειτουργία του ΙΕΠ, ως και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων και
συγχρηματοδοτούμενων έργων ή και του τακτικού προϋπολογισμού καθώς και των πάσης φύσεως μητρώων
φυσικών ή μη προσώπων ως και διενέργεια κάθε είδους
διαγωνιστικής διαδικασίας που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενδεικτικά αναφέρονται διαδικασίες εγκρίσεων, σύνταξης τευχών Προκήρυξης, σύσταση των απαραίτητων Επιτροπών, κατάρτιση
Συμβάσεων και Συμφωνητικών, διαχείριση Εγγυητικών
Επιστολών, Δημοσιότητα, αναρτήσεις στα απαιτούμενα
Συστήματα/Μητρώα, τήρηση Αρχείου, κ.λπ. Η ανωτέρω
αρμοδιότητα μπορεί να υλοποιείται ύστερα από αίτημα
οργανικής μονάδας του Ι.Ε.Π ή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου, ενώ για τις προμήθειες που αφορούν
πάγιες ή επαναλαμβανόμενες ανάγκες του φορέα (ενδεικτικά: υπηρεσίες καθαριότητας, ιατρού εργασίας,
τεχνικού ασφαλείας και συντηρήσεων κ.λπ.) προβαίνει
αυτεπαγγέλτως με μέριμνα του Προϊσταμένου αυτού.
2) Τήρηση αρχείου παγίων κινητών περιουσιακών
στοιχείων (εκτός του ηλεκτρονικού εξοπλισμού) του ΙΕΠ
και υλοποίηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού και καταστροφής του μη λειτουργικού εξοπλισμού (εκτός του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού).
3) Προτυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών προμηθειών, των σχεδίων προκηρύξεων διαγωνισμών/προσκλήσεων, των κανόνων και διαδικασιών που διέπουν την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων, σχεδίων συμβάσεων κ.λπ.
4) Συλλογή, επεξεργασία και αρχειοθέτηση νομοθετημάτων, κανονισμών, διατάξεων και εγκυκλίων της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας που σχετίζονται με
την εκτέλεση των προμηθειών αγαθών και την παροχή
υπηρεσιών. Συμβολή στη διαδικασία κατάρτισης Κανο-
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νισμού Προμηθειών ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού με
προμήθειες κανονιστικού πλαισίου απαιτείται για το ΙΕΠ.
5) Κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την εύρυθμη
και ομαλή υλοποίηση των πάσης φύσεως προμηθειών
του ΙΕΠ και οτιδήποτε άλλο σχετικό με διαδικασίες προμηθειών του αναθέσει ο Διευθυντής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02025451808160008*

