
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 Τροποποίηση της με αριθμό Φ. 1.231/Β1/425/
25-08-2000 υπουργικής απόφασης «Έγκριση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΦΕΚ 1099/τ. Β΄/05-09-2000).

3 Ίδρυση και Λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Ερ-
γαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή και 
Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών» 
του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατρο-
φής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου και καθορισμός του Εσωτερικού Κανο-
νισμού του.

4 Ίδρυση «Εργαστηρίου Τεχνολογίας Αρωματικών-
Φαρμακευτικών Φυτών και Αροτριαίων Καλλιερ-
γειών» στο Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 1198 (1)
   Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 (θ) του 

ν.  4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» και 29 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

2. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Την 49939/Ζ2/1.4.2019 υπουργική απόφαση μετάτα-
ξης εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης σε 
θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που δημοσιεύθηκε την 12-4-2019 
στο ΦΕΚ 557, τ.Γ΄.

4. Την αριθμ. 4447/22-4-2019 πρυτανική πράξη έντα-
ξης του Σπυρίδωνα Στεργίου σε συνιστώμενη οργανική 
θέση Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και 
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής.

5. Την από 18-12-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.

6. Το αριθμ. 618/9-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Κοι-
νωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.

7. Την από 13-12-2019 αίτηση του ενδιαφερόμενου, 
διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο του Σπυρίδωνα Στεργίου 
του Ιωάννη, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και 
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ιδρύματος 
καθορίζεται σε «Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Αγι-
ογραφίας και του Ψηφιδωτού με ψυχοδυναμικές προε-
κτάσεις».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2020

    Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 22067 (2)
    Τροποποίηση της με αριθμό Φ. 1.231/Β1/425/

25-08-2000 υπουργικής απόφασης «Έγκριση 

του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 

(ΦΕΚ 1099/τ. Β΄/05-09-2000). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3020/3-4-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/

22-06-1925) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλο-
νίκη», με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
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μιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», 
όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 του ν. 3108/1954.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/
τ.Α΄/09-03-1999), περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των 
διοικητικών οργάνων και εξουσιοδότησης των διοικη-
τικών οργάνων προς υπογραφή.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.1 και 2, 13 παρ. 2 
περ.  στ' και λστ' και 14 παρ. 2 περ. δ' και στ' του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 περ. θ' και κδ' 
του ν.  3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α'/28-06-2006) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/
τ.Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

6. Την αριθμ. 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΦΕΚ 432/τ.ΥΟΔΔ/ 
05-07-2019, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 809/τ.ΥΟΔΔ/
 03-10-2019) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτα-
νη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 
έως 31-8-2022.

7. Την αριθμ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
ΑΠ.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) 
και τις αριθμ. 1757/17-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-
ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/
13-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύ-
τανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

8. Την αριθμ. 35/2-9-2019 (ΑΔΑ: Ψ19746Ψ8ΧΒ-466) 
απόφαση του Πρύτανη με θέμα «Συγκρότηση Πρυτα-
νικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» και 
την αριθμ. 11328/02-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ω6546Ψ8ΧΒ-ΔΡΜ) 
πράξη ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

9. Την αριθμ. Φ. 1.231/Β1/425/25-08-2000 υπουργική 
απόφαση «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης» (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/05-09-2000), όπως τροποποιήθηκε 
(ΦΕΚ 1562/τ.Β΄/13-12-2002, ΦΕΚ 1517/τ.Β΄/11-10-2004 
και ΦΕΚ 625/τ.Β΄/18-05-2006) και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ. 2 εδ. δ) της 
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 20021/21-03-2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 956/τ.Β΄/21-03-2020).

11. Την εισήγηση του Πρύτανη και την με αριθμό 
22010/02-04-2020 γνωμοδότηση του Πρυτανικού Συμ-
βουλίου (συνεδρίαση με αριθμό 50/02-04-2020).

12. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που απαιτούν 
άμεση έγκριση και διεκπεραίωση θεμάτων για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της με αριθμό Φ. 1.231/Β1/425/
25-08-2000 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του εσωτε-
ρικού κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/05-09-2000), 
ακ ακολούθως:

Στο τέλος του γ' εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 της 
ως άνω υπουργικής απόφασης προστίθενται τα εδάφια: 
"Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλονται από την 
Πολιτεία μέτρα απαγόρευσης ή αναστολής διενέργειας 
τελετών, δραστηριοτήτων και πάσης φύσεως εκδηλώσε-
ων, η έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου πραγ-
ματοποιείται χωρίς να προηγηθεί τελετή ορκωμοσίας. 
Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία έκδοσης και χορή-
γησης του πτυχιακού τίτλου είναι κοινή για τους αποφοί-
τους που θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην ίδια τελετή 
ορκωμοσίας και ορίζεται από τον Κοσμήτορα, σε συνεν-
νόηση με τους Προέδρους των οικείων Τμημάτων, οι 
δε τελετές ορκωμοσίας δύναται να πραγματοποιούνται 
μετά την άρση των ανωτέρω περιοριστικών μέτρων".

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό Φ. 1.231/Β1/425/
25-08-2000 υπουργική απόφαση «Έγκριση του εσωτε-
ρικού κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1099/τ.Β'/ 05-09-2000, 
όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 1562/τ.Β'/13-12-2002, 
ΦΕΚ 1517/τ.Β'/11-10-2004 και ΦΕΚ 625/τ.Β'/18-05-2006 
και ισχύει).

Β. Η παρούσα απόφαση τροποποίησης, ως άνω (υπό Α), 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνει 
και τους αποφοίτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές 
τους πριν από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, εφόσον δεν έχουν ορκιστεί λόγω του 
προβλεπόμενου, στο δ' εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
πρώτου της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 956/τ.Β'/21-03-2020), έκτακτου μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης των τελετών ορκωμοσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Απριλίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Αριθμ. 6618 (3)
    Ίδρυση και Λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο 

«Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλω-

τή και Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και 

Ποτών» του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και 

Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του Εσωτερι-

κού Κανονισμού του. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α' 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 127425/Ζ1/26.07.2018 (ΑΔΑ: 6ΝΙ04653ΠΣ - 
Χ5Κ) «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσ-
σάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου» του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ. ΥΟΔΔ).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04.08.2017, ) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Την απόφαση της αριθμ. 05/15.01.2020 Συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφί-
μων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 
«Έγκριση ίδρυσης - λειτουργίας Εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή και 
Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών» στο 
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου».

5. Την απόφαση της αριθμ. 18/19.03.2020 Συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 4.3 
«Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου με 
τίτλο «Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή 
και Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών» 
του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της 
Σχολής Περιβάλλοντος».

6. Την Έκθεση Σκοπιμότητας Ίδρυσης του Εργαστηρίου.
7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 

διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04.08.2017).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή και 
Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών» του 
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχο-
λής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον 
καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Ονομασία

Ιδρύεται στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Δια-
τροφής, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Μελέτης Αντι-
δράσεων Καταναλωτή και Οργανοληπτικής Ανάλυσης 
Τροφίμων & Ποτών».

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτι-
κές ανάγκες σε διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο της 
αντίληψης των τροφίμων και ποτών από τον καταναλω-
τή, όπως αυτή διέπεται από τις βιολογικές-χημικές-φυ-
σικές ιδιότητες των τροφίμων, την οργανοληπτική τους 
αντίληψη από τον άνθρωπο και την ψυχολογία.

Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3 
Αποστολή - Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)

Το Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή 
και Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών έχει 
ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
τμήματος και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε 
θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του 
εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος 
σπουδών.

2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) 
ειδικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο 
που καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από το 
νόμο.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον 
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. Την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και νόμους.

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κτλ.) σε 
θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων.

8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών 
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.

9. Την έκδοση περιοδικών.
10. Τη δημιουργία και διάθεση προγραμμάτων για 

εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση.
11. Την ανάπτυξη δραστηριότητας ή/και τη σύνδεση 

με υπάρχοντες κοινωνικούς, διοικητικούς και οικονομι-
κούς φορείς, με στόχο τη συνεισφορά στην προαγωγή 
της ορθής καταναλωτικής αγωγής.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως 
το Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή και 
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Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών είναι 
τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: μελέτη αντι-
δράσεων καταναλωτή και οργανοληπτικής ανάλυσης 
τροφίμων και ποτών.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή 
και Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών» 
στελεχώνεται από Καθηγητές και Ειδικό Διδακτικό Προ-
σωπικό (ΕΔΙΠ), Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού Διοικητικού και 
επιστημονικού προσωπικού του οποίου η επιστημονική 
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επι-
στημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητές 
του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως ο συντο-
νισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) 
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η υποβολή στη 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τή-
ρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και κατανομή των πόρων του Εργαστηρίου, 
η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό 
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό 
εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και 
η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το Ερ-
γαστήριο.

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί-
στοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στην 
ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία 
ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του/της Διευθυντή/ντρι-
ας είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου 
προσώπου ως Διευθυντή/ντρια για περισσότερες από 
μία θητείες. Η ιδιότητα του/της Διευθυντή/ντριας δεν 
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου ορ-
γάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί 
να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχω-
ρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας 
κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εδρεύει σε χώρους του Πανεπιστημίου 
για τη διεξαγωγή του έργου του. Το Εργαστήριο λειτουρ-
γεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η 
οποία γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, 
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση 
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση.

Άρθρο 7
Λειτουργία 
(κανόνες Λειτουργίας του Εργαστηρίου)

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής/τρια ενημερώνεται πριν από τη διε-
ξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων.

Άρθρο 8 
Έσοδα - Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το νόμο.
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-

τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη-
ροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους σκοπούς 
του Εργαστηρίου.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9 
Τηρούμενα βιβλία

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

• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 10 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Με-
λέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή και Οργανοληπτικής 
Ανάλυσης Τροφίμων & Ποτών» και αναγράφεται σε κάθε 
έντυπό του, μαζί με το διακριτικό του τίτλο. Ο τίτλος αυ-
τός καθώς και τα στοιχεία του/της Διευθυντή/τριας του 
εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του τμήμα-
τος που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρόγγυλη σφραγίδα με αυτή του τμήματος 
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και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακρι-
τικού τίτλου.

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

Άρθρο 11 
Έναρξη Ισχύος

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 3 Απριλίου 2020 

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 7290/20/ΓΠ (4)
Ίδρυση «Εργαστηρίου Τεχνολογίας Αρωματικών-

Φαρμακευτικών Φυτών και Αροτριαίων Καλλιερ-

γειών» στο Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας 

της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/

Α΄/4-08-2017).
2. Τις αποφάσεις της Προσωρινής Συνέλευσης του 

Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Συνεδρίαση 
12η/25-02-2020) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 230/27-03-2020).

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

Την ίδρυση και λειτουργία «Εργαστηρίου Τεχνολογίας 
Αρωματικών - Φαρμακευτικών Φυτών και Αροτριαίων 
Καλλιεργειών» στο Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Αρωματικών-
Φαρμακευτικών Φυτών και Αροτριαίων Καλλιεργειών, 
που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο 
γνωστικό αντικείμενο των Αρωματικών-Φαρμακευτικών 
Φυτών (ΑΦΦ) και Αιθέριων ελαίων καθώς και στο αντι-
κείμενο των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (σιτηρά, βιο-
μηχανικά φυτά και ψυχανθή) σε γενικά και ειδικά θέματα 
συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενά του.

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι η βασική έρευνα στην 
τεχνολογία καλλιέργειας παραλαβής αιθέριων ελαίων 
και μεταποίησης των ΑΦΦ για παραγωγή προϊόντων 
υπεραξίας καθώς και η καλλιεργητική τεχνική και οι 

μετασυλλεκτικοί χειρισμοί των φυτών μεγάλης καλλι-
έργειας (σιτηρών, βιομηχανικών φυτών και ψυχανθών). 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Εργαστήριο αφορούν 
την εκπόνηση έρευνας, παροχή εκπαίδευσης και τεχνο-
γνωσίας σε θέματα όπως η τεχνολογία καλλιέργειας ΑΦΦ 
καθώς και των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα δίνεται στη μεταποίηση των αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών, στον προσδιορισμό των δρα-
στικών ουσιών και στις εφαρμογές τους, καθώς επίσης 
και στο marketing και την εμπορία των παραγόμενων 
προϊόντων. 

Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τα 
εξής πεδία/αντικείμενα:

1. Τεχνολογία Καλλιέργειας των ΑΦΦ με εφαρμογή 
σύγχρονων μεθόδων (όπως η Γεωργία Ακριβείας, η 
χρήση ΣμηΕΑ κα).

2. Ταυτοποίηση αυτοφυών ΑΦΦ της ελληνικής χλω-
ρίδας και παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού 
ΑΦΦ.

3. Μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών 
των σιτηρών, βιομηχανικών φυτών και ψυχανθών.

4. Παραγωγή αιθέριων ελαίων με τη χρήση διαφόρων 
τεχνολογιών.

5. Προσδιορισμός δραστικών ουσιών δρόγης και αι-
θέριων ελαίων.

6. Προσδιορισμός πρώτων υλών σε καρπούς των σι-
τηρών, βιομηχανικών και ψυχανθών.

7. Χρήσεις ΑΦΦ σε παραγωγικούς τομείς όπως η Ζωική 
Παραγωγή, η Τεχνολογία Τροφίμων, η Φυτοπροστασία 
κ.α.

8. Δημιουργία προϊόντων με ιχνηλασιμότητα και υπε-
ραξία.

9. Καλλιέργεια κάνναβης για παραγωγή προϊόντων 
υπεραξίας.

10. Εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και 
διαχείριση μονάδας επεξεργασίας ΑΦΦ.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμή-
ματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα δι-
δακτικά και ερευνητικά αντικείμενά του.

3. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων 
καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για 
μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του Ερ-
γαστηρίου, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο διατμηματικών-δια-
πανεπιστημιακών προγραμμάτων.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν ή/και αλληλοσυ-
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για 
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου με σκοπό 
την θεωρητική και πρακτική εξειδίκευσή τους.
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6. 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.

7. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς 
και οργανώσεις με γνώμονα τη συμβολή του Εργαστηρί-
ου στη μελέτη και διερεύνηση προβλημάτων που σχετί-
ζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα.

8. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α'/53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρε-
σιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Γεωπονίας - 

Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των οποίων το γνωστικό αντι-
κείμενο της θέσης που κατέχουν ή τα ερευνητικά τους 
ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου,

2. μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και
3. μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προ-

σωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συνεργαζόμενοι ερευνητές με το Εργαστήριο μπορεί 
να είναι μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
ή/και της αλλοδαπής.

Πέραν του ανωτέρω προσωπικού, μέλη του Εργα-
στηρίου είναι επίσης, μετά από σχετική απόφαση του 
Διευθυντή που κοινοποιείται στη Γ.Σ. του Τμήματος και 
καταγράφεται στα πρακτικά της:

i. Μεταδιδάκτορες που εκπονούν τη μεταδιδακτορική 
τους έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο.

ii. Υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν τη διδακτορι-
κή τους έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο.

iii. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διπλωμα-
τική τους εργασία σε συνεργασία με το Εργαστήριο και/ή 
προσφέρουν σε αυτό έργο στο πλαίσιο της κάλυψης της 
τυχόν υποχρέωσης τους για προσφορά έργου προς το 
Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας.

iv. Προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την πτυχιακή 
τους εργασία σε συνεργασία με το Εργαστήριο.

v. Επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές οι οποίοι συ-
νεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που 
εξυπηρετούν την αποστολή και τους στόχους του Ερ-
γαστηρίου.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπο-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που 
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 ν. 4485/2017. 

Η θητεία του Διευθυντή είναι διάρκειας τριών (3) ετών. 
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυ-
ντή για περισσότερες από μία θητείες. Ο Διευθυντής 
αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, 
του ίδιου Εργαστηρίου, και ειδικότερα από το αρχαιό-
τερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα 
και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του 
επίκουρου.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - 
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστη-
ρίου,

ii. η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του 
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,

iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως 
εσόδων και εξόδων του Εργαστηρίου και την κατανομή 
των χώρων του Εργαστηρίου,

iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό,

v. η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά 
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
Εργαστηρίου,

vi. η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου, 

vii. η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού 
και προϋπολογισμού του Εργαστηρίου τους οποίους 
υποβάλλει στο Τμήμα, 

viii. ο ορισμός ως αναπληρωτή ενός από τα μέλη του 
εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος και 

ix. η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί 
στο Εργαστήριο.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί, κατά κανόνα, κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με 
τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Λόγω της 
φύσης του αντικειμένου του, δύναται επίσης να λειτουρ-
γεί και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου.

2. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους και αγρούς 
που του έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που απαιτούνται για την άσκηση του έργου 
του. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή.

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, εγκρίνει την 
πρόσβαση και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση 
οργάνων, εξοπλισμού και χώρων. Οποιαδήποτε ερευνη-
τική μελέτη ή/και δημοσίευση ή άλλο επιστημονικό ή 
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα/προϊόν που παράγεται με τη 
συνδρομή των μελών ή των μέσων του Εργαστηρίου 
οφείλει να αναγνωρίζει την εν λόγω συνδρομή, λαμβά-
νοντας υπόψη τυχόν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
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4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους 
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που απο-
σκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας 
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

5. Η χρήση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές/
μέλη του Εργαστηρίου, που έχουν ειδική επί των οργά-
νων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευ-
θυντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
στο εν λόγω προσωπικό για τη διεξαγωγή εργασιών, επι-
στρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι-
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του 
ν.  4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11.05.2016), και οι οποίοι 
προέρχονται από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
και λοιπών προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/Α/27.04.1984).

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

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 

κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και 
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
Εργαστηρίου.

8. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση 
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν 
γίνει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

9. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

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

i. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγρά-
φων

ii. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
iii. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 
iv. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
v. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα - Λογότυπο

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΤΡΙΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» (στα Αγγλικά: 
«Laboratory of Aromatic-Medicinal Plants and Arable 
Crops Technology») και αναγράφεται σε κάθε έντυπό 
του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και 
τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφο-
νται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστη-
ριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος με 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 
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ζητήματα ηθικής και 
δεοντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 10 
Τεκμήριο Αρμοδιότητας

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός δύναται να αναθε-
ωρηθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωπο-
νίας - Αγροτεχνολογίας μετά από σχετική εισήγηση του 
Διευθυντή. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με 
τη λειτουργία και την αποστολή του Εργαστηρίου, αρ-
μόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 3 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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