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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35518 (1)
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπουργικής 

απόφασης 23757/1−3−2016 (ΦΕΚ 520/Β΄/2016) «Καθορι−
σμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώ−
λησης λόγω της κατάστασης ανάγκης στο προσφυ−
γικό / μεταναστευτικό».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

β) Του Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α΄/2015) «Διορισμός του 
Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος 
του «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) 
ως Πρωθυπουργού».

γ) Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του Γε−
ωργίου Σταθάκη του Μηνά στη θέση του Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του 
Νικόλαου Βούτση του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

δ) Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

ε) Της με αριθμ. 25288/2015 (ΦΕΚ 105/τ.ΥΟΔΔ/2015) 
Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, περί διο−
ρισμού του Αντωνίου Παπαδεράκη του Αθανασίου, στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή.

στ) Του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 173/Α΄/2013) και ιδίως τα άρθρα 4 και 22 
του ίδιου νόμου.

ζ) Της υπουργικής απόφασης 23757/1−3−2016 (ΦΕΚ 520/
Β΄/2016) «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα 
σημεία πώλησης λόγω της κατάστασης ανάγκης στο 
προσφυγικό/μεταναστευτικό».

2. Την κατάσταση ανάγκης σε σχέση με το προ−
σφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα και την ανάγκη 
προστασίας των καταναλωτών και της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας.

3. Την ανάγκη καθορισμού ανώτατων τιμών πώλησης 
σε συγκεκριμένα είδη που πωλούνται από σημεία − επι−
χειρήσεις άμεσα σχετιζόμενων με την ως άνω κατά−
σταση ανάγκης.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Την αντικατάσταση του εδαφίου 1 της παρ. 1 του 

άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 23757/1−3−2016 (ΦΕΚ 
520/Β΄/2016), ως εξής:

«1. Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εκμετάλ−
λευσης και λοιπών μη νόμιμων πρακτικών, καθορίζουμε 
ανώτατες τιμές πώλησης για συγκεκριμένα είδη, όπως 
αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 1 της παρούσας και 
τα οποία πωλούνται από σημεία−επιχειρήσεις όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 2 και που δρα−
στηριοποιούνται:

α) κατά μήκος του οδικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονί−
κη – Εύζωνοι και τα οποία έχουν απευθείας πρόσβαση 
στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο ή σε παράπλευρες − 
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παράλληλες οδούς β) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που 
συνδέει τους Ευζώνους με την Ειδομένη και

γ) σε χώρους συγκέντρωσης/φιλοξενίας προσφύγων 
και πέριξ αυτών.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση 23757/
1−3−2016 (ΦΕΚ Β΄ 520) ως έχει.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στο ΦΕΚ. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 79084/4728 (2)

Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης στο 
προσωπικό Δακοκτονίας έτους 2016.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.− Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.− Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά−
δας (Π.δ. 132/2010) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225/Α΄/
27−12−2010.

3.− Το Νόμο 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κ.λπ.» άρθρο 20 ΚΕΦ. Β΄.

4.− Την αριθμ. πρωτ. 2/1015/5−1−2016 ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ−ΠΟ7, 
έγγραφο παροχής οδηγιών του Γ.Λ. Κράτους για την 
εφαρμογή των διατάξεων του β΄ κεφ. Νόμου 4354/2015.

5.− Τις διατάξεις του άρθρου 25 εδ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/9−9−1999 τ.Α΄) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση κλπ».

6.− Την επιτακτική ανάγκη για υπερωριακή απασχό−
ληση του εμπλεκομένου προσωπικού στο πρόγραμμα 
Δακοκτονίας 2015, τις απογευματινές ώρες καθώς και 
Κυριακές και αργίες, λόγω της φύσης του προγράμμα−
τος (Άρθρο 10 Ν. 2732/1999 ΦΕΚ 154 Α΄ 30−7−1999).

7.− Την αριθμ. πρωτ. 123877/24−5−2005 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία η 
διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου 
έως 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

8.− Το αριθμ. πρωτ. 183294/30−3−2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά 
με υπερωριακή εργασία των Υπαλλήλων που ασχολού−
νται με το πρόγραμμα δακοκτονίας.

9.− Το αριθμ. πρωτ. 11110/126959/19−11−2015 έγγραφο 
ΥΠΑΑΤ (Δ/νση προστασίας Φυτικής Παραγωγής) για την 
έναρξη του προγράμματος Δακοκτονίας 2016.

10.− Την αριθμ. πρωτ. 60498/3638/7−3−2016 (ΑΔΑ:
ΩΜ9Η7Λ6−Τ23) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας που 
ορίζεται το προσωπικό Δακοκτονίας για το 2016.

11.− Την αριθμ. πρωτ. 154/22−12−2015 απόφαση του Πε−
ριφερειακού Συμβουλίου με θέμα την «Έγκριση αναγκαι−
ότητας εφαρμογής του προγράμματος Δακοκοτονίας 
2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας καθώς και 

όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή 
διενέργειά του».

12.− Την με αριθμ. 60224/1734/4−3−2016, (ΑΔΑ.:69ΤΜ7Λ6−
0ΜΧ) απόφαση ανάληψης πίστωσης όπως καταχωρή−
θηκε με α/α 903 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Ηλείας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την παροχή υπερωριακής επ’ αμοιβή ερ−
γασίας του προσωπικού που απασχολείται στο πρό−
γραμμα δακοκτονίας 2016 και μέχρι 31−12−2016, ο αριθμός 
των απογευματινών ωρών της οποίας, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

α.− Συντονιστής εργασιών – Διευθυντής δακοκτονίας 
μέχρι 200 ώρες

β.− Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες για κάθε 
επόπτη

γ.− Λογιστής μέχρι 200 ώρες
δ.− Γραμματέας μέχρι 120 ώρες
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 

Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16−12−2015), οι ώρες της απα−
σχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 ώρες ανά εξάμηνο.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (6.500,00 €), θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 
2016 για το πρόγραμμα Δακοκτονίας, που έχουν ανα−
πτυχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας. (Φορέας 295 Κ.Α.Ε 5241.1).

Διευκρινίζουμε ότι οι υπάλληλοι που έχουν οριστεί για 
υπερωριακή απασχόληση στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 
2016 δεν θα απασχοληθούν σε άλλη υπερωριακή απα−
σχόληση της Υπηρεσίας μέχρι το πέρας του έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσί−
ευσή της.

Πύργος, 28 Μαρτίου 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 131 (3)
Έγκριση και καθορισμός ωρών υπερωριακής απογευ−

ματινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής για τις 
εργασίες του Γραφείου Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 που 

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. με αρ. 143/Α΄/2010 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

3. Του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. με αρ. 176/Α΄/16−12−2015.

4. Την με αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την με αριθμ. 13/20−1−2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου μας με την οποία εγκρίθηκε η 
λειτουργία διαφορετικού ωραρίου του Γραφείου Δη−
μάρχου σε 12ωρη βάση.

6. Την με αριθμ. Πρωτ. 7404/23−3−2016 Βεβαίωση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την 
οποία έχει προβλεφθεί και υπάρχει πίστωση ύψους 
1.500,00 Ευρώ στον Κ.Α. 10.612.0001 Προϋπολογισμού 
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έτους 2016, για τη δαπάνη που θα προκύψει από την 
υπερωριακή απογευματινή απασχόληση της υπαλλήλου 
που εργάζεται στο Γραφείο Δημάρχου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό−
ληση πέραν της υποχρεωτικής της μόνιμης υπαλλήλου 
του Δήμου μας, Σεραφειμίδου Σοφίας του Νικολάου, 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, για τις ιδιαίτερες 
εργασίες του Γραφείου Δημάρχου κατά το έτος 2016 
και για είκοσι (20) ώρες κατά ανώτατο όριο μηνιαίως 
με την προβλεπόμενη από τον Νόμο αποζημίωση. Συ−
γκεκριμένα τρείς (3) ώρες κάθε Τρίτη απόγευμα μετά 
τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας της από 
16:00−19:00 και δύο (2) ώρες κάθε Πέμπτη απόγευμα 
μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας της 
από 16:00−18:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βύρωνας, 23 Μαρτίου 2016

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

F
Αριθμ. 3581 (4)
  Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Επιχειρηματικότητας» 

του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολι−
κών 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 (ΦΕΚ 258/Α/8−12−2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 
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, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 15/9−3−2016 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 38/29−3−2016 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζουμε:

Την Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Επιχειρημα−
τικότητα», στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανα−
τολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφε−
ρειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανονισμό, ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας στο 
Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Εργαστήριο Επιχει−

ρηματικότητας εξυπηρετεί τις ευρύτερες ερευνητικές 
και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας έχει ως σκοπό:
1. Την ανάδειξη των προσωπικών χαρακτηριστικών, 

των εργαλείων και της γνώσης που οδηγούν στην επι−
χειρηματική αριστεία.

2. Την ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας και συνερ−
γασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα/,ινστιτούτα και 
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με 
συναφές επιστημονικό αντικείμενο και στόχους, μέσα σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

3. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς, 
κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και 
διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στο εν λόγω επι−
στημονικό πεδίο, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού 
διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώ−
πιση σύγχρονων προβλημάτων που εμπίπτουν στα επι−
στημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

4. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής 
έρευνας) των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών, σε θέματα που εντάσσονται στα επιστημονικά 
πεδία δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

5. Την προαγωγή της συλλογικότητας και της διεπι−
στημονικής προσέγγισης ως μέσου για την ανάπτυξη 
ερευνητικών συνεργείων ανάμεσα σε μέλη ΔΕΠ και 
ερευνητές με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονι−
κά πεδία εξειδίκευσης (Οικονομικές Επιστήμες, Διεθνείς 
Σχέσεις, Πολιτική Επιστήμη, Σπουδές Φύλου, Οικονομική 
Ανθρωπολογία, Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Περιφερει−
ακές Σπουδές, Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Επιστήμες της 
Πληροφορίας).

6. Την αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση 
χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς 
πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του 
Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των με−
λών του.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, καθώς και σε 
κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο Π.δ. 159/1984 (ΕτΚ Α΄ 53/1984), 
με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών 
επιχειρήσεων.

8. Την διεξαγωγή και προβολή συναφών ερευνών και 
μελετών στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριότητας 
του Εργαστηρίου.

9. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, καθώς και η σύναψη συνεργασιών με 
διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες του ευρύτερου 
επιστημονικού πεδίου της Επιχειρηματικότητας.

10. Η διάδοση της επιχειρηματικότητας, των πρακτικών 
εφαρμογών της στην καθημερινότητα, και των οφελών 
που προκύπτουν από αυτή στην κοινωνία.

11. Η περαιτέρω συμβολή στη δημιουργία νέων επι−
χειρηματιών, στην ενθάρρυνση καινοτόμων επιχειρημα−
τικών μοντέλων (νεοφυείς επιχειρήσεις startups), στην 
κοινωνική επιχειρηματικότητα, στη διάσταση του φύλου 
στην επιχειρηματικότητα καθώς και στη δικτύωση των 
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αποφοίτων επιχειρηματιών του Τμήματος Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο Επιχειρηματικότητας στελεχώνεται 
από διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό που 
υπηρετεί στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανα−
τολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
γενικότερα σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
κατόπιν πρόσκλησης από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου, 
όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 4 του παρόντος. Το 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από 
μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 
που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα δι−
δακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του 
οικείου εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώ−
νεται 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 
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία 
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπλη−
ρώθηκε 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 διδα−
κτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού 
έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Συνέλευση του 
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέ−
ριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και 
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση 
στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευ−
θύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, 
η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπο−
γραφή 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 ανα−
γκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων 
και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο 
λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμ−
φωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 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 για την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαί−
δευση και εξουσιοδότηση από τον 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. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υπο−
στήριξη του εργαστηρίου.

6. 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 εισηγήσε−
ως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6 
Έσοδα − Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα 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 ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

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

στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: Βιβλίο περιουσιακών στοιχεί−
ων, Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατά−
λογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, 
Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών 
προσωπικού, Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχό−
μενων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί 
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.

  Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2016 
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