
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-
στήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών- 
ΕΡ.Ο.Κ.Ε. (Laboratory of Economic and Social 
Research -L.E.S.R.)» του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολικής Οικονομικών και Περι-
φερειακών Σπουδών και καθορισμός του εσωτε-
ρικού του Κανονισμού.

2 Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Έξυ-
πνα και Κινητά Διαδραστικά Περιβάλλοντα Μά-
θησης (Smart & Mobile Interactive Learning 
Environments -SMILE)» του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών της Σχολικής Οικονομικών και 
Περιφερειακών Σπουδών και καθορισμός του 
εσωτερικού του Κανονισμού.

3 Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευ-
νητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Πολιτικής (Regional Development and Policy 
Research Unit (RDPRU)» του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών της Σχολικής Οικονομικών και 
Περιφερειακών Σπουδών και καθορισμός του 
εσωτερικού του Κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3176 (1)
  Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-

στήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών- 

ΕΡ.Ο.Κ.Ε. (Laboratory of Economic and Social 

Research -L.E.S.R.)» του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών της Σχολικής Οικονομικών και Περι-

φερειακών Σπουδών και καθορισμός του εσωτε-

ρικού του Κανονισμού.

 Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.1268/1982 «Για 

τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 
του ν. 4310/2014 (8/12/2014, Αρ. Φυλ. 258) «Έρευνα, Τε-
χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α 
και 81 παρ. 3 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Την υπ' αριθμ. 6/22.12.2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

5. Την υπ' αριθμ. 23/6.2.2017 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Την Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Οι-
κονομικών και Κοινωνικών Ερευνών -ΕΡ,ΟΧΕ, (Laboratory 
of Economic and Social Research - L,E,S.R,)» του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 
και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας και καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανονισμό, 
ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας το εργαστήριο με τίτλο 
«Εργαστήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών» 
(ΕΡ.Ο.Κ.Ε.), Laboratory of Economic and Social Research 
(L.E.S.R.), το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες που αφορούν κυρίως την εξέλιξη και 
τον έλεγχο (λογικό και εμπειρικό) οικονομικών θεωριών, 
την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα διαφόρων 
οικονομικών πολιτικών, την κατανομή εισοδήματος, την 
εκτίμηση της φτώχεια και των ανισοτήτων ιδιαίτερα αυ-
τών που προκύπτουν από τη διεθνοποίηση της παρα-
γωγικής διαδικασίας. Τέλος, το Εργαστήριο Οίκονομι-
κών και Κοινωνικών Ερευνών στοχεύει στη δημιουργία 
μακροοικονομικού υποδείγματος αποθεμάτων-ροών 
(stock-flow consistent macro model) στην περίπτωση 
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της ελληνικής οικονομίας καθώς και στην ανάπτυξη σχε-
τιζόμενων με το εν λόγω υπόδειγμα οικονομετρικών τε-
χνικών πρόβλεψης της οικονομικής δραστηριότητας. Για 
την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών θα εμπλακούν 
Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος και ερευνητές 
και Καθηγητές και Λέκτορες άλλων ιδρυμάτων καθώς 
και φοιτητές.

Άρθρο 2 
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, 
σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα δραστηριότητας 
του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 του παρόντος.

β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί 
στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων 
καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκ-
δόσεων.

ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/ 1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από 
τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς» (Α΄53).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και 
Λέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ειδίκευση συναφή με τα 
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, απά 
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη δι-
αδικασία του άρθρου 4 παρ, 1(6) του ν. 2083/1992 (Α΄159).

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται απά το διευθυντή που 
είναι Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη δι-
αδικασία των διατάξεων του άρθρου 28 παρ, 22 του 
ν. 2083/1992 (Α΄159), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 
του άρθρου 12, του ν. 3635/2008.

2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού 
{προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου 

του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος (ΓΣΤ) του ετησίου προγράμ-
ματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για 
την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώ-
ρων του εργαστηρίου, η στελέχωση του με το αναγκαίο 
προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πόρων του, η 
υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτή-
των του, η εισήγηση στη ΓΣΤ για τον ορισμό των υπευ-
θύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, 
η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την 
ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5 
Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστη-
μίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνι-
κού Εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια 
των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται οτο εργαστήριο, στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει, μέσα στα πλαί-
σια της αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση 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 χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που 
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας 
των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου 
ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα 
κοι σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στη ΓΣΤ είναι δυνατή 
η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις 
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργα-
στηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 «Περί 
του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού κ,λπ. του Πανεπι-
στημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης» (112 Α΄), όπως 
το τελευταίο τούτο εφαρμόζεται κατά αναλογία σε όλα 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδαφ. δ του 
ν. 1674/1986 «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατά-
ξεις, (Α΄203).

6. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υπο-
στήριξη του εργαστηρίου.
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Άρθρο 6 
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
του π.δ. 159/1984 (Α΄53).

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστημών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. (1ε) 
του ν. 2083/1992 (Α΄159).

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για 
τους σκοπούς του εργαστηρίου.

ζ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
η. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα 
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: (α) πρωτόκολλο εισερ-
χομένων- εξερχόμενων εγγράφων (β) βαθμολόγιο φοι-
τητών (γ) βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (δ) φάκελος 
οικονομικών στοιχείων κάθε έτους (ε) κατάλογος επιστη-
μονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων (στ) αρχείο 
ερευνητικών προγραμμάτων και (ζ) βιβλίο μεταβολών 
προσωπικού.

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται 
απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3175 (2)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Έξυ-

πνα και Κινητά Διαδραστικά Περιβάλλοντα Μά-

θησης (Smart & Mobile Interactive Learning 

Environments -SMILE)» του Τμήματος Οικονομι-

κών Επιστημών της Σχολικής Οικονομικών και 

Περιφερειακών Σπουδών και καθορισμός του 

εσωτερικού του Κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.1268/1982 «Για 

τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄87) όπως ισχύει,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 
του ν. 4310/2014 (8/12/2014, Αρ. Φυλ. 258) «Έρευνα, Τε-
χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α 
και 81 παρ. 3 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

4. Την υπ' αριθμ. 6/22.12.2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας,

5. Την υπ' αριθμ. 23/6.2.2017 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε

Την Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Έξυπνα και 
Κινητά Διαδραστικά Περιβάλλοντα Μάθησης (Smart & 
Mobile Interactive Learning Environments - SMILE)» του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανο-
νισμό, ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας το Εργαστήριο με τίτλο «Έξυπνα 
& Κινητά Διαδραστικά Περιβάλλοντα Μάθησης» (Smart 
& Mobile Interactive Learning Environments - SMILE) το 
οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα παρακάτω επιστημονικά πεδία: εκπαιδευτική τεχνο-
λογία (educational technology), ηλεκτρονική μάθηση & 
εξετάσεις (e-learning & e-assessment), εφαρμογές του 
διαδικτύου αντικειμένων στην εκπαίδευση (Internet of 
Things in Education), κινητή μάθηση & εξετάσεις (mobile 
learning & assessment), βασισμένη σε κίνητρα μάθηση 
& εξετάσεις (motivational learning & assessment), συ-
ναισθηματική μάθηση & εξετάσεις (affective learning 
& assessment), προσωποποιημένη μάθηση & εξετά-
σεις (personalized learning & assessment), μαζική & 
ανοιχτή μάθηση & εξετάσεις (massive & open learning 
& assessment- MOOCs), συνεργατική μάθηση & εξε-
τάσεις (collaborative learning & assessment), χρήση 
παιχνιδιών στη μάθηση & στις εξετάσεις (game-based 
learning & assessment), ηλεκτρονική μάθηση στις κοι-
νωνικές και οικονομικές επιστήμες (e- learning in social 
& economic studies), ηλεκτρονική μάθηση ξένων γλωσ-
σών (e-learning in foreign languages), ψηφιακές δεξι-
ότητες (digital skills), μάθηση και εξετάσεις στο χώρο 
εργασίας (work-based learning & assessment), μάθηση 
& εξετάσεις βασισμένα σε έρευνα, έργα & προβλήμα-
τα (inquiry-based, project-based and problem-based 
learning & assessment).
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Άρθρο 2 
Αποστολή

To Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση στα ανωτέρω 

επιστημονικά πεδία (Άρθρο 1).
2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής 
έρευνας) των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σε θέματα που 
εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία δραστηριότητας 
του Εργαστηρίου (Άρθρο 1).

3. Την εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων στα επι-
στημονικά πεδία που θεραπεύει το Εργαστήριο (Άρθρο 1).

4. Τη διάχυση, αποδοχή και υιοθέτηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας και εφαρμογών σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, της οικονομίας και της κοινωνίας.

5. Τη δημιουργία, χρήση και διάθεση εκπαιδευτικών 
ψηφιακών εργαλείων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης, της οικονομίας και της κοινωνίας.

6. Τη συλλογή, επεξεργασία, ενημέρωση, αποθήκευση 
και διάθεση ψηφιακών δεδομένων.

7. Την προαγωγή της συλλογικότητας και της διεπι-
στημονικής προσέγγισης ως μέσου για την ανάπτυξη 
ερευνητικών συνεργείων ανάμεσα σε Καθηγητές, Λέ-
κτορες και ερευνητές με συγγενή ή συμπληρωματικά 
επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης.

8. Την αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση 
χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς 
πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Ερ-
γαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.

9. 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 αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων 
προσωπικοτήτων.

10. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και εργαστή-
ρια, ελληνικά ή ξένα, με συναφές ή συμπληρωματικό 
επιστημονικό αντικείμενο μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότη-
τας και συλλογικότητας.

11. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα 
(όπως Υπουργείο Παιδείας, Περιφέρειες), οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς, επαγγελματι-
κούς και κοινωνικούς φορείς (όπως πολιτιστικούς συλ-
λόγους, μουσεία, ΜΚΟ, κοινωφελή ιδρύματα) καθώς και 
διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις, ώστε να συμβάλ-
λουν στην υποβολή προτάσεων και υλοποίηση έργων για 
τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμε-
τώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα επιστημονικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

12. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς και φορείς κατά τα προ-
βλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α'/2741984, 
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής 
οργανισμούς») με στόχο την ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 
των Ελληνικών επιχειρήσεων.

13. Την παροχή συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε 
επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Εργαστήριο με 
σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

14. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών και ενη-
μερωτικού δελτίου σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Εργαστηρίου καθώς και της επιστήμης στα επιστημονικά 
πεδία που θεραπεύει.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στις δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου αποτελείται από Καθηγητές 
και Λέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνη-
τικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου 
(Άρθρο 1), καθώς και συνεργαζόμενους Καθηγητές και 
Λέκτορες ή ερευνητές κατόπιν προσκλήσεως από τον 
διευθυντή του Εργαστηρίου. Το προσωπικό συμπληρώ-
νεται από μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, με-
ταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη του Ειδικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), μέλη του λοιπού προσωπικού καθώς και 
από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες που τοπο-
θετούνται στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α' 159) ή άλλων 
σχετικών νόμων. Διαγραφή από το μητρώο μελών του 
Εργαστηρίου γίνεται με γραπτή αίτηση του ενδιαφερό-
μενου ή κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Διοίκη-
σης του Εργαστηρίου σε περιπτώσεις μη τήρησης του 
Κανονισμού του Εργαστηρίου ή άλλης παράβασης στην 
ακαδημαϊκή δεοντολογία και ηθική.

Άρθρο 4 
Διοίκηση και Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στα 
ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργα-
στηρίου (Άρθρο 1), που ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/ 
2191992), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/692011).

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, σεμινάρια, 
workshops κτλ.) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρί-
ου, η επίβλεψη και έγκριση των εξεταζόμενων συνεργα-
σιών και της ανάληψης χρηματοδοτούμενης έρευνας ή 
άλλων προσφερόμενων υπηρεσιών από το Εργαστήριο, 
η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση 
και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, ο ορι-
σμός αρμοδιοτήτων και υπευθύνων για τα αναλώσιμα 
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, ο ετήσιος απολογισμός 
δραστηριοτήτων και η τήρηση του Εσωτερικού Κανονι-
σμού, καθώς και η υπογραφή εγγράφων και η εξασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας του Εργαστηρίου.

Επιμέρους αρμοδιότητες και καθήκοντα δύναται να 
οριστούν κατά περίπτωση από την αρμόδια Διοίκηση 
του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 5 
Εγκατάσταση -Υλικοτεχνική Υποδομή - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό 
για την εγκατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής που 
είναι αναγκαία για τη διενέργεια του έργου του. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω-
γή κάθε εργασίας ή συνάντησης που πραγματοποιείται 
στους χώρους του Εργαστηρίου. Ο διευθυντής συντονί-
ζει κάθε εργασία που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, και καθορί-
ζει τις προτεραιότητες στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
και χώρων.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση του εξοπλισμού 
που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή του προσωπικού, 
φοιτητών και επισκεπτών στους χώρους καθώς και για 
την προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
του από φορές ή βλάβες.

4. Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν να στεγά-
ζονται και να εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις του 
Εργαστηρίου συνεργαζόμενοι ερευνητές και ερευνητικά 
προγράμματα μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας ή άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

5. Η χρήση της υλικοτεχνικής υποδομής και εγκατα-
στάσεων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προ-
σωπικό του ή σε άλλους συνεργαζόμενους ερευνητές 
κατόπιν σχετικής άδειας από το διευθυντή του Εργαστη-
ρίου. Εξοπλισμός που παραδίδεται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών επιστρέφεται, μετά τη χρησιμοποίησή της, στην 
κατάσταση που είχε παραδοθεί.

6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγή-
σεων του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος 
ή του Πανεπιστημίου.

7. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την τεχνι-
κή υποστήριξη του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Έσοδα και πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα πραγματοποιείται 
από ίδιους πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και ανα-
πτυξιακών προγραμμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
είτε αυτόνομα είτε ως συνεργάτης που πραγματοποιού-
νται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων και την 
εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημό-
σιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

3. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 3 π.δ. 159/1984 (Α΄53).

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
από νομικά ή φυσικά πρόσωπα και από κάθε άλλη νό-
μιμη πηγή.

5. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Υπουρ-
γείο, το Πανεπιστήμιο, η ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου, το 
Τμήμα ή κάποιο άλλος φορέας.

6. Τις κληρονομιές, δωρεές, χορηγίες και κληροδοσίες 
και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από 
ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα και 
προορίζεται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον 
δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργα-
στηρίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και 
τις γενικά παραδεκτές αρχές της ακαδημαϊκής ηθικής 
και δεοντολογίας.

7. Τα συνέδρια, ημερίδες, θερινά σχολεία, εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις δια 
ζώσης ή/και εξ αποστάσεως.

8. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα Βιβλία

Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από το Εργα-
στήριο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είναι τα εξής:

1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
2. Βάση δεδομένων επιστημονικών βιβλίων, περιοδι-

κών και υλικοτεχνικής υποδομής,.
3. Αντίγραφο ασφαλείας του ιστοτόπου του Εργαστη-

ρίου.
4. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
5. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται (ή να 

καταργείται) και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προ-
βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι Εργαστήριο «Έξυπνα 
& Κινητά Διαδραστικά Περιβάλλοντα Μάθησης» (Smart 
& Mobile Interactive Learning Environments - SMILE) και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λογότυπο 
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
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    Αριθμ. 3174 (3)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευ-
νητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Πολιτικής (Regional Development and Policy 
Research Unit (RDPRU)» του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών της Σχολικής Οικονομικών και 
Περιφερειακών Σπουδών και καθορισμός του 
εσωτερικού του Κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.1268/1982 «Για 

τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄87) όπως ισχύει,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 
του ν. 4310/2014 (8/12/2014, Αρ. Φυλ. 258) «Έρευνα, Τε-
χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α 
και 81 παρ. 3 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

4. Την υπ' αριθμ. 6/22.12.2016 απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας,

5. Την υπ' αριθμ. 23/6.2.2017 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Την Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευνητική Μο-
νάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (Regional 
Development and Policy Research Unit (RDPRU)» του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανο-
νισμό, ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εργαστήριο «Ερευνητι-
κής Μονάδας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής 
(ΕΜΠΑΠ)/Laboratory for «Regional Development and 
Policy Research Unit (RDPRU)» το οποίο εξυπηρετεί 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο της περιφερειακής ανάπτυξης και της πε-
ριφερειακής πολιτικής με έμφαση στην: περιφερειακή 
οικονομική ανάπτυξη, ανάλυση των περιφερειακών 
ανισοτήτων, περιφερειακές πολιτικές, μετανάστευση, 
δημιουργική οικονομία, οικονομία της καινοτομίας και 
της γνώσης.

Άρθρο 2 
Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-

πεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Οικονομι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς 
και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη-
ριότητας του Εργαστηρίου.

2. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη 
διεξαγωγή συναφών μελετών στους τομείς δραστηριό-
τητας του Εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, με την συμμετοχή Ελλήνων και 
ξένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων. Καθώς 
και την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά 
ή ξένα, που οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και 
συλλογικότητας.

5. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς 
και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμ-
βάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και 
ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προ-
βλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του Εργαστηρίου.

6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε 
μορφής οργανισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 
159/1984 (Α΄53).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από Κα-
θηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γενικότερα 
από Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει 
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από 
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ), από μέλη του διοικητικού προσωπικού, από μέλη 
του λοιπού επιστημονικού προσωπικού καθώς και από 
εξωτερικούς συνεργάτες (μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστη-
μίων κά) που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 
παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α΄159), όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 12, του ν. 3685/2008.

2. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται και οι εξής αρμοδιότητες: ο συντονισμός 
του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και 
υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
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σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η 
μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, 
την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή 
κάθε εξερχόμενου του Εργαστηρίου εγγράφου.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των ερ-
γαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμ-
μάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα 
με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της 
αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμο-
ποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την 
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, 
επισκεπτών) στους χώρους καθώς και για την προστασία 
των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεων 
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του τμήματος.

6. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υπο-
στήριξη του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Έσοδα και πόροι

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β) Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ) Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 3 π.δ. 159/1984 (Α' 53).

δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

ε) Τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που κα-
ταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου.

στ) Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από το Εργαστή-
ριο είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχό-
μενης αλληλογραφίας, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, 
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος 
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο 
ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσω-
πικού. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 
ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6208 Τεύχος Β’ 725/09.03.2017

*02007250903170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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