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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 34866 (1)
Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26833/28.7.2006 

(Φ.Ε.Κ. 1266/Β΄/8.9.2006) κοινής υπουργικής απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών 
«Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού».

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Φ.Ε.Κ. 

134/Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμά−
των για το προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών 
Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους 
Ο.Τ.Α.».

3) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001) 
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.6.2007) 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων».

5) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδι−
κα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (98/Α΄).

6) Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 (Φ.Ε.Κ. 231/Α΄/2007), 
«Συγχώνευση Υπουργείων». 

7) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (Φ.Ε.Κ. 1950/
Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών».

8) Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄/2002) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών».

9) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (40/Β΄) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

10) Τις υπ’ αριθμ. 389/26.1.2006 και 199/25.9.2007 απο−
φάσεις του Α.Σ.Ε.Π..

11) Το υπ’ αριθμ. 247/4.6.2008 έγγραφο του Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου Νέας Ερυθραίας.

12) Τα υπ’ αριθμ. 22/17.12.2004 και 23(γ)22.12.2004 
19.4.2005 πρακτικά του αρμοδίου Γ΄ Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Νομαρχίας Αθηνών που επελήφθη των κρίσεων, 
κατά το αρθρ. 11 παρ. 2 του π.δ. 164/2004.

13) Την υπ’ αριθμ. 26833/28.7.2006 (Φ.Ε.Κ. 1266/Β΄/ 
8.9.2006) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση οργανικών θέ−
σεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού», με την οποία συστήθηκε 
μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού στο Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Νέας Ερυθραίας.
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14) Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Πνευ−
ματικού Κέντρου Δήμου Νέας Ερυθραίας, αποφασίζου−
με: 

Μετά την υπ’ αριθμ. 199/25.9.2007 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., 
τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 26833/28.7.2006 (Φ.Ε.Κ. 1266/
Β΄/8.9.2006) κοινή υπουργική απόφαση, κατά το μέρος 
που αναφέρεται στη σύσταση μίας (1) θέσης ειδικότητας 
ΔΕ Διοικητικού στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Νέας 
Ερυθραίας και διαγράφουμε τη μία (1) θέση ΔΕ Διοικη−
τικού που είχε συσταθεί με την ανωτέρω απόφαση.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
26833/28.7.2006 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 1266/Β΄/8.9.2006) 
«Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
    Αριθμ. 79200/Β1 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Ια−

τρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κα−
νονισμού.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (87/Α΄) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(173/Α΄) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (141/Α΄),

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (159/Α΄), 

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (98/Α΄),

δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (68/Β΄),

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (40/Β΄), 

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις 12/17.2.2009 και 22Α/ 
12.5.2009),

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 3000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία για το τρέχον έτος 
περιορίζεται στο ποσό των 1500 ΕΥΡΩ περίπου και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αριστοτέλειου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 4121). Κατά την επόμενη 
πενταετία η δαπάνη των λειτουργικών εξόδων αναμέ−
νεται να αντιμετωπισθεί κατά ένα μέρος της από ίδιους 
πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 6 της παρούσης απόφασης κατά δε το υπόλοιπο 
μέρος αυτής, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, 
χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτό. 
Επίσης, προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος του 
ανωτέρω προϋπολογισμού από την κάλυψη των εξό−
δων οργάνωσης συμποσίων, συνεδρίων, συναυλιών και 
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων από το Εργαστήριο 
Επεμβατικής Ακτινολογίας. Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος 
της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα κα−
λύπτεται από τις πιστώσεις που διατίθενται στο εν λόγω 
εργαστήριο από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

1. Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Εργαστήριο Επεμβατικής 
Ακτινολογίας», το οποίο καλύπτει διδακτικές, ερευνητι−
κές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο 
της Επεμβατικής Ακτινολογίας σε θέματα που αφορούν 
τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων που προ−
σβάλλουν τα όργανα των διαφόρων συστημάτων των 
δύο φύλων. Οι διαγνώσεις αφορούν κατά κύριο λόγο τις 
αιματηρές μεθόδους που διενεργούνται με τη βοήθεια 
των διαφόρων ακτινολογικών μηχανημάτων (βιοψίες, 
αγγειογραφίες κ.λπ.). Το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο 
μέρος του γνωστικού αντικειμένου αφορά στην εφαρ−
μογή στην κλινική πράξη των πρόσφατων εξελίξεων 
της επιστήμης της τεχνολογίας και των τεχνικών στη 
θεραπεία των διαφόρων παθήσεων. 

2. Στο Εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες: 

Α. Μονάδα Νευροακτινολογίας με αντικείμενο τη διά−
γνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του εγκεφάλου, 
του νωτιαίου μυελού και της σπονδυλικής στήλης.

Β. Μονάδα Αντιμετώπισης Αγγειακών Παθήσεων και 
Επειγόντων Περιστατικών

Γ. Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας Θώρακος, Κοι−
λίας και Mυοσκελετικού συστήματος

Άρθρο 2
Σκοπός

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

επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της 
Ιατρικής Σχολής, καθώς και των άλλων Σχολών και Τμη−
μάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα της δραστη−
ριότητάς του, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσης.

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

γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά Ιδρύματα ή 
Νοσοκομεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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δ) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα−
γκών, ιατρο−κοινωνικών θεμάτων, όταν και όποτε ζη−
τείται συγκεκριμένη συνδρομή, σε θέματα με τα οποία 
ασχολείται το Εργαστήριο και οι Μονάδες του.

ε) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς 
με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα 
της Κλινικής.

στ) Την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Επεμβατικής 
Ακτινολογίας ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λει−
τουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση 
και επιμόρφωσή τους.

ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και 
λοιπού προσωπικού του Εργαστηρίου, του Νοσοκομείου 
αλλά και άλλων νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής.

2) Το έργο του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολο−
γίας με τις ειδικές Μονάδες του διακρίνεται σε εκπαι−
δευτικό, ερευνητικό και κλινικο−εργαστηριακό.

α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει: 
i. Την εκπαίδευση των φοιτητών η οποία επιτελείται 

από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και δια−
κρίνεται σε θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών.

ii. Την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών για την από−
κτηση της ειδικότητας της Επεμβατικής Ακτινολογίας. 
Αυτή διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική 
αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διάγνωση και 
τη θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περι−
λαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα και διαλέξεις 
από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου αλλά και συναφών 
ειδικοτήτων.

iii. Τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.
iv. Την Εκπαίδευση του Νοσηλευτικού προσωπικού και 

των συνεργατών στήριξης του έργου.
β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση 

και δημοσίευση Κλινικών και Πειραματικών Μελετών 
από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου αυτοτελώς ή σε 
συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές, καθώς και 
πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. 

γ) Το εργαστηριακό έργο περιλαμβάνει την κλινική 
διάγνωση, την εργαστηριακή διερεύνηση και τη θερα−
πευτική αντιμετώπιση των ασθενών με τις μεθόδους και 
τις τεχνικές της Επεμβατικής Ακτινολογίας. 

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας στελεχώ−
νεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί 
στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και στο Νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το 
ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και 
μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, που η επιστημονική τους ενασχόληση 
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδια−
φέροντα του οικείου εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό 
συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους 
ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβά−
νει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του 
οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες του οικείου εργαστηρίου. Η τοποθέτηση στο 

εργαστήριο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των 
διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των 
υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής 
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 
του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, η κατάρτιση και 
υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδα−
κτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα 
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση 
των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσο−
κομείου στο οποίο λειτουργεί το Εργαστήριο, η μέριμνα 
για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη 
στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσι−
ου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη 
Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής για τον ορισμό 
υπευθύνων στις ειδικές μονάδες, για αναλώσιμα υλικά 
και για τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγ−
γράφου. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, στα πλαίσια 
των αποφάσεων του διευθυντή και των οδηγιών των 
οργάνων διοίκησης του νοσοκομείου, στο οποίο λει−
τουργεί το Εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε Νο−
σοκομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του 
ν. 1397/1983 (143/Α΄).

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου και των Μονάδων του.

3. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν 
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο ερ−
γαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή 
άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει μέσα 
στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου την προ−
τεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμο−
ποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα

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

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
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β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ιατρική Σχο−
λή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992.

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσί−
ες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου και

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα 
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: πρωτόκολλο εισερχο−
μένων και εξερχομένων εγγράφων, αρχείο ασθενών, 
αρχείο Στοιχείων του προσωπικού του Εργαστηρίου, 
βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, 
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος 
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο 
ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. 

2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρεί−
ται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται 
απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Αυτός ο τίτλος, κα−
θώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο 
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι−
κό κύκλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ−
ΚΗΣ» και στον εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά 
της το αντίστοιχο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (δηλ. τον Άγιο Δημήτριο και άνωθεν σε 
κύκλο αναγράφεται Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ−
σαλονίκης).

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά 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.

Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

    Αριθμ. 115198/Β1 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Παρευξεινίων Γλωσσών, Μετάφρα−

σης και Διερμηνείας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογί−
ας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημο−
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του 
εσωτερικού του κανονισμού.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (87/Α΄) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(173/Α΄) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (141/Α΄),

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (159/Α΄), 

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (98/Α΄),

δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (68/Β΄),

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (40/Β΄), 

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συ−
νέλευσης του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πο−
λιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πα−
νεπιστημίου Θράκης (συνεδριάσεις 55η /27.2.2008 και 
62η /19.2.2009),

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 1500 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία για το τρέχον οι−
κονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 375 ΕΥΡΩ 
περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημο−
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κ.Α. 4121−07−01). Κατά 
την επόμενη πενταετία η δαπάνη των λειτουργικών 
εξόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί κατά ένα μέ−
ρος της από ίδιους πόρους του εργαστηρίου κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης απόφασης 
κατά δε το υπόλοιπο μέρος αυτής, θα καλύπτεται από 
τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογι−
σμό του Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης προς αυτό. Επίσης, προκαλείται ενδεχό−
μενη δαπάνη σε βάρος του ανωτέρω προϋπολογισμού 
από την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης συμποσίων, 
συνεδρίων, συναυλιών και άλλων επιστημονικών εκδη−
λώσεων από το Εργαστήριο Παρευξεινίων Γλωσσών, 
Μετάφρασης και Διερμηνείας. Η εν λόγω δαπάνη, το 
ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, 
θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατίθενται στο εν 
λόγω εργαστήριο από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25969

και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης «Εργαστήριο Παρευξεινίων Γλωσσών, Μετάφρασης 
και Διερμηνείας» το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνη−
τικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των Παρευξεινίων 
γλωσσών (Ρώσικη, Τούρκικη, Ρουμάνικη, Βουλγάρικη), της 
μετάφρασης στα Ελληνικά έργων γραμματείας Παρευξει−
νίων γλωσσών και έργων της Ελληνικής γραμματείας σε 
Παρευξείνιες γλώσσες και της διερμηνείας. 

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−

γκών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημί−
ου, σε θέματα Παρευξεινίων γλωσσών, μετάφρασης και 
διερμηνείας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
και ειδικότερα σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικεί−
μενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

β. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, 
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του εργαστηρίου.

γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, 
ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο−
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

δ. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (53/A΄).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χω−
ρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει 
στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστη−
ρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού 
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που 
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του 
ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευ−
νητικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί−
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το εργαστήριο. 

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω−
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή 
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο−
θετείται 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 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 σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμο−
ποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα

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

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Γλώσ−
σας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τη διαδι−
κασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά−
κης για τους σκοπούς του εργαστηρίου και

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων 
κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών 
και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο 
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και 
εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπο−
ρεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προ−
βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 115199/Β1 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενι−

κών Επιχειρήσεων στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχει−
ρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (87/Α΄) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(173/Α΄) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141),

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (159/Α΄), 

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (98/Α΄),

δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (68/Β΄),

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (40/Β΄), 

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 1η /23.9.2008),

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 2500 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία για το τρέχον έτος 
περιορίζεται στο ποσό των 1250 ΕΥΡΩ περίπου και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(ΚΑΕ 4121). Κατά την επόμενη πενταετία η δαπάνη των 
λειτουργικών εξόδων αναμένεται να καλυφθεί κατά ένα 
μέρος της από ίδιους πόρους του κάθε εργαστηρίου 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης από−
φασης κατά δε το υπόλοιπο μέρος αυτής, θα καλύπτεται 
από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπο−
λογισμό του Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης προς αυτό. Επίσης, προκαλείται ενδεχό−
μενη δαπάνη σε βάρος του ανωτέρω προϋπολογισμού 
από την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης συμποσίων, 
συνεδρίων, συναυλιών και άλλων επιστημονικών εκδη−
λώσεων από το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και 
Λιμενικών Επιχειρήσεων. Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της 
οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα καλύ−
πτεται από τις πιστώσεις που διατίθενται στο εν λόγω 
εργαστήριο από το τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Εργαστήριο 
Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων» 
το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα αντικείμενα της:

α) Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
β) Ανάλυσης Ναυτιλιακών Αγορών
γ) Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης
δ) Λειτουργικής Διαχείρισης Ναυτιλιακών Επιχειρή−

σεων
ε) Διοίκησης Πλοίου – Διαχείρισης Πλοίου 
στ) Ναυτιλιακής Πολιτικής
ζ) Διοίκησης Λιμένων και Τερματικών Εγκαταστάσε−

ων
η) Λιμενικής Πολιτικής
θ) Στρατηγικής των Επιχειρήσεων
ι) Διοίκησης Ποιότητας
ια) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και άλλων τμημάτων 
του Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

β. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο−
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.

γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλή−
νων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
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δ. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (53/Α΄).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και 
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου που ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού 
(προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου 
του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέρι−
μνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την 
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευ−
θύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η 
υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή 
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο. 

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω−
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή 
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 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 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 σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 

ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμο−
ποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα

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

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ναυτι−
λίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του 
ν. 2083/1992.

ε. Τις ειδικές προσφορές και χρηματοδοτήσεις από 
εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημοσίους και ιδι−
ωτικούς φορείς, Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα.

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

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 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 δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
(5)

    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Ντίνα Ιωάννα του Ιωάννη.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΚΠ/4399/14.9.2009 απόφαση του 
Νομάρχη Ροδόπης χορηγείται στην Ντίνα Ιωάννα του 
Ιωάννη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού.

  Ο Νομάρχης
ΑΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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