
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 Ένταξη της Βασιλικής Κυριάκου μόνιμης υπηρε-
τούσης υπαλλήλου στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

3 Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-
κών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [απόφαση Συγκλή-
του υπ’ αρ. 12096/20-3-2018, (Β΄ 1147)].

4 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων» στο Τμήμα Τμήμα Ψηφιακών Συ-
στημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α   ριθμ. πράξης 2620 (1)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. - Την υπό στοιχεία 87488/Ζ2/7-7-2020 υπουργική 

απόφαση μετάταξης της Αντωνίας Σαμαρά σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π. (Γ΄ 1169).

5. - Την από 6-11-2020 απόφαση της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. - Το υπ’ αρ. 269/16-11-2020 έγγραφο του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. - Την υπ’ αρ. 30/21-9-2020 αίτηση της ενδιαφερόμε-
νης, διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αντωνίας Σαμαρά 
του Κωνσταντίνου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Ιδρύματος καθορίζεται σε «Συγκριτική Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. 6624 (2)
Ένταξη της Βασιλικής Κυριάκου μόνιμης υπηρε-

τούσης υπαλλήλου στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  15 του άρθρου 15 τουν. 

4485/2017 (A΄ 114) και των άρθρων 20, 29 και 79 του ν. 
4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, υποπαράγρ. 5 
του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και του άρθρου 55, παρ. 2 του 
ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 27, παρ. 5 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),

3. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 
(ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ),

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. υπ’ αρ. 
συνεδρ. 2884/3-4-2014, για την διαδικασία ένταξης δι-
οικητικών υπαλλήλων που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),

5. Την από 24-6-2020 αίτηση ένταξης στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π. της Βασιλικής Κυριάκου, που υπηρετεί στο Ίδρυμα 
σε μόνιμη θέση του κλάδου Μηχανικών, ΠΕ κατηγορίας, 
η οποία είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνω-
στικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος,

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, υπ’ αρ. 
συνεδρ. 23/30-6-2020, για τον ορισμό Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής για την ένταξη της μόνιμης υπηρε-
τούσης υπαλλήλου στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.,

7. Την από 14-7-2020 Εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής,

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών, υπ’ αρ. συνεδρ. 1α/8-9-2020, για 
την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Βασιλικής Κυ-
ριάκου, που υπηρετεί στο Ίδρυμα σε μόνιμη θέση του 
κλάδου Μηχανικών, ΠΕ κατηγορίας, η οποία είναι κάτο-
χος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο 
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Ιδρύματος (έγγραφο του Τμήματος υπ’ αρ. 48/
17-9-2020),

9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγ-
μα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κα-
τάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016,

10. Την Πράξη της Συγκλήτου υπ’ αρ. 5257/27-10-2020 
(Β΄ 4912), που αφορά στην κατανομή μίας (1) κενής ορ-
γανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής,

11. Τις ανάγκες του Ιδρύματος,
12. Την από 11-11-2020 οικονομική έκθεση του Τμή-

ματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης του Α.Π.Θ.,

13. Το υπό στοιχεία Φ.1/Α/565/163461/Β1/
30-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολο-
γισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο οποίο αναφέρεται ότι από την 
εν λόγω ένταξη δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

14. Το υπό στοιχεία 1729/Z2/8-1-2021 (αριθμ. εισερχ. 
πρωτ. 6469/4-2-2021) έγγραφο του Τμήματος Β’ Λοιπού 
Διδακτικού Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ, διαπιστώνουμε:

Την ένταξη της Βασιλικής Κυριάκου του Θωμά, που 
υπηρετεί στο Ίδρυμα σε μόνιμη θέση του κλάδου Μη-
χανικών, ΠΕ κατηγορίας, η οποία είναι κάτοχος διδακτο-
ρικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές 
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Ιδρύματος, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ 
κατηγορίας, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του ν. 4009/2011, 
όπως ισχύει και του άρθρου 68 παρ. 3, υποπαράγρ. 5 
του ν. 4235/2014.

Η οργανική θέση της παραπάνω μόνιμης υπηρετούσης 
υπαλλήλου στο Ίδρυμα στην οποία υπηρετεί, μετατρέ-
πεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ένταξής της σε αντίστοιχη θέση της κατηγορίας του 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με 
αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την 
ένταξη οργανικής θέσης της.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των: 30/5-1-2021).

  Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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    Αριθμ. 3199 (3)
Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχα-

νικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [απόφαση 

Συγκλήτου υπ’ αρ. 12096/20-3-2018, (Β΄ 1147)]. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

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

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 
45 παρ. 2.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 και ειδικότερα των 
παρ. 5 και 6 εδ. β του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3. Τις ερμηνευτικές εγκύκλιους του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α)163204/
Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017: «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοι-
πά θέματα και β) 22879/Ζ1/9-2- 2018: «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, 
διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

5. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

6. Την πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης υπό στοιχεία 1204/
14-9- 2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
(Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνί-
ες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις».

8. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ. 12096/20-
3-2018, (Β΄ 1147) σχετικά με την έγκριση Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 2/29-09-2020).

10. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 7219/26-11-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. [απόφαση Συγκλήτου 
υπ’ αρ. 12096/20-3-2018, (Β΄ 1147)], ως ακολούθως:

Άρθρο 8
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
Παράγραφος 3, Εδάφιο 4.

Το ανώτατο όριο επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών 
για κάθε μέλος ΔΕΠ ορίζεται σε δώδεκα (12).

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 12096/
20-3-2018, (Β΄ 1147) της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

I

    Αριθμ. 2100/21/ΓΠ (4)

Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-

ριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών 

Συστημάτων» στο Τμήμα Τμήμα Ψηφιακών Συ-

στημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114). 
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Ψηφιακών Συστημά-

των (Συνέλευση Τμήματος υπ’ αρ. 6/16-12-2020) και της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 
246/29-01-2021). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Ίδρυση 

Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας εργαστήριο με την επωνυμία «Ερ-
γαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων» (Wireless and Mobile Telecommunication 
Systems (WiMoTS) Laboratory) και καθορίζεται ο εσω-
τερικός του κανονισμός. Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό 
να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
σε αντικείμενα που αφορούν τις σύγχρονες τεχνολογίες 
Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών και των Εφαρμο-
γών τους, με έμφαση στις ακόλουθες δραστηριότητες: 
σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστο-
ποίηση και διαχείριση ενσύρματων και ασύρματων δι-
κτύων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, έλεγχος πόρων 
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και διαχείριση κίνησης σε ενσύρματα και ασύρματα δί-
κτυα, σχεδίαση και μελέτη συνεργατικών δικτύων και 
η ανάπτυξη μηχανισμών διασυνεργασίας ετερογενών 
δικτύων, σχεδίαση και ανάπτυξη σταθερών και κινητών 
διαδικτυακών εφαρμογών, δυναμική αναδιάρθρω-
ση δικτύων κινητών επικοινωνιών, ανάπτυξη δικτύων 
ασύρματων αισθητήρων και εφαρμογών για την συλ-
λογή και επεξεργασία σημάτων, διενέργεια αξιόπιστων 
μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μελέτη 
και σχεδίαση επικοινωνιών χιλιοστομετρικών κυμάτων 
(mmwave communications), μελέτη και σχεδίαση τεχνι-
κών ενεργειακής αποδοτικότητας, μελέτη μηχανισμών 
παροχής ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) 
και ποιότητας εμπειρίας (Quality of Experience - QoE) σε 
δίκτυα επικοινωνιών. 

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός 

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από παρόντα 
Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω 
άρθρα. 

Άρθρο 3 
Αποστολή - Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας 

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή - σκοπό: 
Α) Την εκτενή κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχι-

ακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, αλλά και άλλων 
Τμημάτων τόσο της Σχολής Τεχνολογίας όσο και ευρύ-
τερα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε αντικείμενα και 
μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμε-
νο και εμπίπτουν στις ερευνητικές του δραστηριότητες. 

Β) Την διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
στις τεχνολογίες ασύρματων και κινητών επικοινωνιών 
και παροχή υποδομής για την εκπόνηση πτυχιακών και 
μεταπτυχιακών εργασιών. 

Γ) Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ.). 

Δ) Την συμμετοχή και διεκδίκηση ανταγωνιστικών 
ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς 
οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς φορείς. 

Ε) Την διασπορά και δημοσιοποίηση των αποτελεσμά-
των του ερευνητικού του έργου μέσα από τη διοργάνω-
ση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων άρθρων και βιβλίων, καθώς και άλλων επιστη-
μονικών εκδηλώσεων. 

Ζ) Την ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
συνεργασιών και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων 
με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, που αναπτύσσουν όμοια ή συναφή δρα-
στηριότητα. 

Η) Την συνεργασία με επιχειρήσεις και άλλους οργα-
νισμούς με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την 
εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας. 

Ως επιμέρους στόχοι καθορίζονται: 
α. Να καθιερωθεί το εργαστήριο και το Τμήμα Ψηφια-

κών Συστημάτων του ΠΘ ως ένα Ευρωπαϊκό και Διεθνές 

κέντρο Αριστείας στη Μελέτη και Σχεδίαση Ασύρματων 
και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, τοποθετώ-
ντας το ανάμεσα σε κορυφαίες ερευνητικές ομάδες που 
αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής, ικανό να αναπτύξει και 
να προσελκύσει έρευνα με υψηλό αντίκτυπο. 

β. Η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής στάθμης δι-
δακτορικών διατριβών. 

γ. Η παραγωγή παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από 
τεχνολογίες αιχμής για την σύνδεση της έρευνας με τη 
διδασκαλία και την μεταφορά τεχνογνωσίας. 

Άρθρο 4
Προσωπικό 

Το Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινω-
νιακών Συστημάτων στελεχώνεται από: 

1. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του Τμήματος αλλά και άλλων Τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων Ιδρυμάτων της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής των οποίων το γνωστικό 
αντικείμενο σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που 
καλύπτει το εργαστήριο. 

2. Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
του Τμήματος (ΕΔΙΠ). 

3. Μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού του Τμήματος (ΕΤΕΠ). 

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες 
και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά 
υπηρεσιών από το εργαστήριο. 

5. Διοικητικό και λοιπό ερευνητικό και τεχνικό προ-
σωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία ή τις συμβάσεις μεταξύ αυτών 
και του εργαστηρίου. 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού 
που στελεχώνει το Εργαστήριο είναι αυτά που προβλέ-
πονται από την κείμενη νομοθεσία για κάθε κατηγορία 
καθώς και, όπως καθορίζονται βάσει αποφάσεων του 
Διευθυντή του εργαστηρίου. 

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σύμφω-
να με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 115 
του ν. 4692/2020 (Α΄ 111 και την υπό στοιχεία 77561/
Ζ1/19.6.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 2481). 

Μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου 
Καθηγητή, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τές του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως: 

i. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου. 

ii. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και μεριμνά για την εφαρμογή του. 
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iii. Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, για την κα-
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, για τη στελέχωση 
του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, και 
για την οικονομική διαχείριση των πόρων και εσόδων 
του εργαστηρίου. 

iv. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος ή/και τα 
αρμόδια όργανα του Ιδρύματος τη προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, αναλωσίμων υλικών κ.α. για την 
εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου. 

v. Υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο 
και τριετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργα-
στηρίου. 

vi. Επιμελείται και υπογράφει κάθε έγγραφο που σχε-
τίζεται με το Εργαστήριο και εκπροσωπεί το Εργαστήριο 
στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος. 

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκα-
θίσταται και λειτουργεί σε χώρο του Τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που παρα-
χωρείται για το σκοπό αυτό μετά από απόφαση της Συ-
νέλευσης Τμήματος. Η λειτουργία του Εργαστηρίου και 
η δέσμευση χώρου δεν παρεμποδίζει την εκπαιδευτική 
λειτουργία του Τμήματος, οι δε παρεχόμενες από αυτό 
υπηρεσίες παρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον 
και προάγουν την επιστήμη στην πράξη. Με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος παραχωρείται η μερική 
ή ολική χρήση ειδικού εργαστηριακού και τεχνικού 
εξοπλισμού του Τμήματος για καθοριζόμενο χρονικό 
διάστημα, και με όρους χρήσης που καθορίζονται στην 
απόφαση της Συνέλευσης, για την διεξαγωγή έργων και 
την διενέργεια επιστημονικών ερευνών. Στο εργαστήριο 
τηρούνται κανόνες ασφαλείας και υγιεινής σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου 

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο 
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για 
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ. 
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες 
με τον τίτλο του Εργαστηρίου και της κάθε εργαστηρι-
ακής μονάδας. 

Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται 
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος 
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα 

Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους 
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από: Την υλοποίηση 

ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την 
εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημό-
σιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς. 

1. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53): «Προϋποθέσεις παρο-
χής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε 
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς». 

3. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα. 

4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς. 

5. Συνέδρια και Επιμορφωτικά-Εκπαιδευτικά σεμινά-
ρια. 

6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία 

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

- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων. 

- Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών. 
- Ηλεκτρονικό αρχείο ερευνητικής δραστηριότητας. 
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 
- Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων. 
- Βιβλίο χρέωσης οργάνων. 
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών 
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων. 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για 
το Εργαστήριο. 

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο 
Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημά-
των» και στην αγγλική γλώσσα «Wireless and Mobile 
Telecommunication Systems (WiMoTS) Laboratory» και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός κα-
θώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι 
εγκατεστημένο το Εργαστήριο. 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογρα-
φία του σφραγίδα με τον διακριτικό του τίτλο. Ανάλογη 
σφραγίδα με τα στοιχεία του στην αγγλική γλώσσα χρη-
σιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλο-
γραφία του. 

Άρθρο 11
Δεοντολογία 

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6984 Τεύχος B’ 663/22.02.2021

σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας. 

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Βόλος, 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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*02006632202210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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