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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 6235 (1)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου της Κύπρου 
για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπί−
βλεψη.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του Ν. 3685/

15−7−2008 (ΦΕΚ τ.Α΄ 148/16−7−2008) Θεσμικό πλαίσιο 
για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές», όπως τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 
(ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25.8.2008, του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 

(ΦΕΚ 156 τ.Α΄/4−09−2009) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκ−
παιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228,
τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 
(ΦΕΚ 223, τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/ 2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 5/1/2015 απόφαση Διορισμού Πρύτανη 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ τεύχος Υπαλλή−
λων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του 
Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 758/23−10−2015).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνε−
δρίαση 21η/5−12−2014).

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστη−
μίου της Κύπρου.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Μετσό−
βιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου της Κύπρου 
για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Απριλίου 2016
Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
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    Αριθμ. 18088 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης 

και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας (GravLab)» 
στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και καθορισμός του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/

τ.Α΄/16−7−1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24−11−1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την 
περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10−6−2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά−
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21−9−1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης»,

γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», ό¬πως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ.Α΄/8−12−2014) 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ−
λες διατάξεις»,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22−4−2005),

2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011) όπως αυτός ισχύει,

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/
5−6−2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά 
έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε−
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το 
ΦΕΚ 140/τ.Α΄/11−6−2013.

4. Τη με αριθμό 17746/28−1−2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24−2−2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση 
της υπ’ αριθμ. 17508/23−1−2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

5. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Πολυτεχνι−
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 4/23−10−2015).

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 2/13−10−2015).

7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

7.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει−
τουργία εργαστηρίων−κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 2911/24−6−2015) και

7.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι−
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23−7−2015).

8. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρί−
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του 
Πεδίου Βαρύτητας (GravLab)» στο Τμήμα Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.

9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση 
και λειτουργία εργαστηρίων−κλινικών στο ΑΠΘ (συνε−
δρίαση με αριθμό 6/16−12−2015) για την ίδρυση του εργα−
στηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών 
του Πεδίου Βαρύτητας (GravLab)» στο Τμήμα Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2920/22−12−2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρί−
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του 
Πεδίου Βαρύτητας (GravLab)» στο Τμήμα Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.

11. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού−
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο−
φασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέ−
της και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας (GravLab)» 
στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τον καθορισμό του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
 Ίδρυση

Ιδρύεται στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργα−
στήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας 
(GravLab)».

Το Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου 
Βαρύτητας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνη−
τικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της φυσικής 
Γεωδαισίας, Θαλάσσιας Γεωδαισίας, Δορυφορικής Γε−
ωδαισίας, Βαρυτημετρίας και Γεωδυναμικής.

Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα−
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 3
Σκοπός − Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου 
Βαρύτητας έχει ως αποστολή: 

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα−
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα 
που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστη−
ρίου, όπως προκύπτουν από το άρθρο 1 του παρόντος 
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
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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. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27−4−1984): «Προϋ−
ποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορ¬φής ορ−
γανισμούς».

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε 
δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστι−
κού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

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

8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έρ−
γων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα−
γκών της κοινωνίας.

9. Την έκδοση περιοδικών.
10. Τη δημιουργία θεωρητικής επιστημονικής και τε−

χνολογικής υποδομής για τη βελτίωση του διδακτικού, 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου σε θέματα της 
επιστημονικής περιοχής του Εργαστηρίου.

11. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε 
όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής περιοχής του 
Εργαστηρίου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα 
τμήματα του ΑΠΘ ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονι−
κά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και 
αλλοδαπής.

12. Την πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων με 
αναγνωρισμένη εμπειρία στον οικείο επιστημονικό χώρο 
για ερευνητική εργασία και διεξαγωγή σεμιναρίων.

13. Τη συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης με σκοπό την πληρέστερη συμβολή του Ερ−
γαστηρίου στη διερεύνηση και μελέτη προβλημάτων 
σε θέματα σχετικά με το επιστημονικό και ερευνητικό 
πεδίο του Εργαστηρίου.

14. Την επιστημονική και ερευνητική περιοχή του Ερ−
γαστηρίου αποτελεί ο ευρύτερος χώρος της Φυσικής 
Γεωδαισίας και Γεωδυναμικής, με έμφαση στη μελέτη, 
τις μετρήσεις και τις εφαρμογές του πεδίου βαρύτη−
τας σε διάφορες κλίμακες, με επίγεια, από αέρα και 
δορυφορικά δεδομένα, τόσο σε αναλυτικό, θεωρητικό, 
υπολογιστικό, όσο και σε πειραματικό επίπεδο.

15. Τη σύνδεση των επιστημονικών δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου με παραγωγικούς τομείς της κοινω−
νίας, της διοίκησης, και της οικονομίας.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο «Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδί−
ου Βαρύτητας (GravLab)»» στελεχώνεται από μέλη του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα 

Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών, των οποίων το γνωστικό 
αντικείμενο εμπίπτει στην ερευνητική περιοχή και στις 
εν γένει επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότη−
τες του Εργαστηρίου αυτού, από μέλη του Εργαστηρι−
ακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και από μέλη του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) 
του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, καθώς και 
από διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους ΑΕΙ 
άλλων συναφών κλάδων, με εμπειρία στο οικείο επι−
στημονικό πεδίο, που τοποθετούνται, μετατάσσονται ή 
αποσπώνται στο Εργαστήριο κατά τις κείμενες διατά−
ξεις. Σχετικά με την ένταξη του προσωπικού ισχύουν 
οι διαδικασίες των άρθρων 4 παρ. 1 (δ)του Ν. 2083/1992 
(Α΄ 159) και 22 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (όπως η παρά−
γραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 πάρα. 3β του 
Ν. 2817/2000−A΄ 78), αντίστοιχα, μετά από γνώμη της 
Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα.

Άρθρο 5 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρο Καθη−
γητή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μη−
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο οποίος ορίζεται σύμ−
φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 
2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21−9−1992), όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008, σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.5α του Ν. 
4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011).

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι−
ότητες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και 
επιπλέον:

− Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του 
Εργαστηρίου και εκπροσωπεί επισήμως το Εργαστήριο, 
είτε ο ίδιος είτε άλλο μέλος του Εργαστηρίου, το οποίο 
έχει ορισθεί από αυτόν.

− Μεριμνά για τη σύνταξη, παρακολούθηση, συντονι−
σμό και εφαρμογή του προγράμματος λειτουργίας και 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του.

− Μεριμνά για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Εργαστηρίου. Εισηγείται σχετικά με 
την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και 
σχετικά με τους υπόλογους αναλωσίμων υλικών, του 
κινητού εξοπλισμού και των χώρων εργασίας. Φροντί−
ζει για την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως 
εσόδων του Εργαστηρίου. Υπογράφει τα εξερχόμενα 
έγγραφα, που αφορούν λειτουργικά ζητήματα του Ερ−
γαστηρίου.

−Στο τέλος κάθε έτους θητείας υποβάλλει στο Τμήμα 
έκθεση πεπραγμένων και προτάσεις για τις μελλοντικές 
προοπτικές Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση −Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί στο Α΄ 
Υπόγειο του Κτιρίου Αιθουσών του Τμήματος Αγρονό−
μων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ (Κτίριο 10c), 
όπου και τοποθετείται σχετική πινακίδα στην οποία 
αναγράφεται ο τίτλος του εργαστηρίου και τα στοιχεία 
του Διευθυντή.
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Χώροι του εργαστηρίου είναι επίσης:
− στον 5ο Όροφο του κτιρίου του Τμήματος Αγρονό−

μων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ (Κτίριο 11) και
− χώρος εξοπλισμού στο Α΄ Υπόγειο του Κτιρίου Αι−

θουσών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΑΠΘ (Κτίριο 10c).

Στο χώρο αυτό τοποθετούνται τα όργανα και ο λοιπός 
τεχνικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για τη διενέρ−
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων.

Όλος ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου που προέρχε−
ται από τους πόρους των παραγράφων του άρθρου 8 
του παρόντος, ανήκει στο εργαστήριο. Ο υφιστάμενος 
εξοπλισμός του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, 
παραχωρείται στο Εργαστήριο για την εύρυθμη λει−
τουργία του, και αφορά στο βαρυτήμετρο απόλυτης 
τιμής Α10, το βαρυτήμετρο CG−5 μέτρησης σχετικών 
τιμών βαρύτητας, τον υδρογραφικό εξοπλισμό (ηχοβο−
λιστικές συσκευές, ρευματογράφος, πλωτήρας, κ.λπ.).

Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7 
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 
ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προ−
βλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουρ−
γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Τα θέματα δεοντολογίας εντός του Εργαστηρίου 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις ακαδημαϊκές 
πρακτικές (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του 
ΑΠΘ, Κώδικας Δεοντολογίας της Επιτροπής Ερευνών 
ΑΠΘ, κ.λπ.).

3. Ο Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας φέρει τη 
συνολική ευθύνη για τις προσφερόμενες σπουδές εντός 
του Τμήματος, ενώ το Εργαστήριο συμβάλλει στην κα−
τεύθυνση αυτή.

4. Η χρήση των οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται 
στο προσωπικό του Εργαστηρίου, καθώς και σε άλλους 
ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς 
φοιτητές που έχουν ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότη−
ση από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Η χρήση του 
Εργαστηρίου από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς 
φοιτητές προϋποθέτει τον σεβασμό και την τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας του Εργαστηρίου.

5. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που εκτελείται στο Εργαστήριο προ−
κειμένου να καθορίσει την προτεραιότητα στη χρήση 
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση του οικείου Τομέα.

6. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις επιστημονικές και ερευνη−
τικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
Πόροι

Το Εργαστήριο λειτουργεί με ίδιους πόρους οι οποίοι 
προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση και εκτέλεση ερευνητικών και ανα−
πτυξιακών προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών 
και παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς 
και ιδιωτικούς φορείς που πραγματοποιούνται για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27−4−1984).

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

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσί−
ες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και 
δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9 
Τηρούμενα βιβλία

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

α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμε−
νων εγγράφων.

β. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
δ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
ε. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών 

δεδομένων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10 
Τίτλος − Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μελέ−
της και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας (GravLab)» 
και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λο−
γότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους 
χώρους του Τμήματος/Σχολής που είναι εγκατεστημένο 
το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήμα−τος/Σχολής και 
την προσθήκη 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 11 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ−ΠΑΤΑΚΑ
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    Αριθμ. 18089 (3)
 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τοπογραφί−

ας (LabTop)» στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και καθο−
ρισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/

τ.Α΄/ 16−7−1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω−
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24−11−1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την 
περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/
τ.Α΄/10−6−2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημό−
σιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21−9−1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης»,

γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ.Α΄/8−12−2014) 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις»,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22−4−2005),

2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011) όπως αυτός ισχύει,

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/
5−6−2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά 
έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και 
ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή−
μιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ 140/
τ.Α΄/11−6−2013.

4. Τη με αριθμό 17746/28−1−2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24.2.2015) 
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της υπ’ 
αριθμ. 17508/23−1−2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του 
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθο−
ρισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

5. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Πολυτεχνι−
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 4/23−10−2015).

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 2/13−10−2015).

7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

7.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει−
τουργία εργαστηρίων−κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 2911/24−6−2015) και

7.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι−
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23−7−2015).

8. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστη−
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τοπογραφίας (Lab−Top)» 
στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής.

9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση 
και λειτουργία εργαστηρίων−κλινικών στο ΑΠΘ (συνε−
δρίαση με αριθμό 6/16−12−2015) για την ίδρυση του εργα−
στηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τοπογραφίας (LabTop)» 
στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2920/22−12−2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρί−
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Τοπογραφίας (LabTop)» στο 
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής.

11. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού−
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο−
φασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Το−
πογραφίας (LabTop)» στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπο−
γράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τον 
καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
 Ίδρυση

Ιδρύεται στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο 
Τοπογραφίας (LabTop)».

Το Εργαστήριο Τοπογραφίας (LabTop) εξυπηρετεί τις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στην τοπογραφία 
με κλασικές και σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους απο−
τύπωσης, στις τοπογραφικές χαράξεις και στον έλεγχο 
μελετών και κατασκευών, στη σύνταξη τεχνικών προδια−
γραφών τοπογραφικών εργασιών, στον έλεγχο και στην 
διακρίβωση τοπογραφικών οργάνων, στην εφαρμογή 
τίτλων και στην σύνταξη πραγματογνωμοσυνών, στην 
αποτύπωση τεχνικών και αρχιτεκτονικών κατασκευών 
και στην αποτύπωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα−
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 3 
Σκοπός − Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο Τοπογραφίας έχει ως αποστολή την 
εν γένει προώθηση της Επιστήμης και της Τεχνολογί−
ας σε θέματα που εμπίπτουν στην επιστημονική και 
ερευνητική του περιοχή. Τα ειδικότερα αντικείμενα συ−
μπεριλαμβάνουν:
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−Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος και αποτε−
λούν μέρος του προγράμματος σπουδών.

−Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση), ει−
δικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο που 
καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από τον νόμο.

−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.

−Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρί−
ων, συμποσίων, συνεδρίων, και την εκπόνηση δημοσιεύ−
σεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους. Επίσης, 
την πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων με αναγνω−
ρισμένη εμπειρία στον οικείο επιστημονικό χώρο, για 
ερευνητική εργασία και διεξαγωγή σεμιναρίων.

−Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27−4−1984): «Προϋ−
ποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής ορ−
γανισμούς».

−Τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων και πραγματογνωμοσυ−
νών σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμέ−
νου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

−Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, διαχείριση 
και διάθεση μετρήσεων και δεδομένων.

−Την υλοποίηση συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έρ−
γων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα−
γκών της κοινωνίας, σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της το−
πικής αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτό το Εργαστήριο 
θα συμβάλλει στη διερεύνηση και μελέτη προβλημάτων 
σε θέματα σχετικά με το επιστημονικό και ερευνητικό 
πεδίο του.

−Την υποστήριξη των ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος γενικά και ειδικότερα σε θέματα της Επιστη−
μονικής περιοχής του Εργαστηρίου και τη διεξαγωγή 
και προώθηση της εργαστηριακής έρευνας στα θέματα 
αυτά.

−Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τε−
χνολογικής υποδομής για βελτίωση του διδακτικού και 
γενικότερα του εκπαιδευτικού καθώς και του ερευνη−
τικού έργου σε θέματα της Επιστημονικής περιοχής 
του Εργαστηρίου.

−Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε όλα 
τα συναφή πεδία της Επιστημονικής περιοχής του Εργα−
στηρίου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα 
του ΑΠΘ ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευ−
νητικά ιδρύματα, καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

−Τη διασύνδεση των επιστημονικών δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου με παραγωγικούς τομείς της κοινω−
νίας, της διοίκησης και της οικονομίας.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται: 
α. Από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι−

κού (ΔΕΠ) του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, των 

οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην Ερευ−
νητική περιοχή και γενικότερα στις επιστημονικές και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

β. Από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω−
πικού (ΕΔΙΠ) του οικείου Τομέα, 

γ. Από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (ΕΤΕΠ) του οικείου Τομέα, 

δ. Από Διπλωματούχους Μηχανικούς ή πτυχιούχους 
ΑΕΙ άλλων συναφών κλάδων, με εμπειρία στο οικείο 
επιστημονικό πεδίο, που τοποθετούνται, μετατάσσονται 
ή αποσπώνται στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Σχετικά με την ένταξη του προσωπικού των 
παραγράφων β, γ, δ ισχύουν οι διαδικασίες των άρθρων 
4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 22 παρ. 5 του 
Ν. 1268/1982 (όπως η παράγραφος αυτή προσετέθη με το 
άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 − Α΄ 78), αντίστοιχα, 
μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Γεωδαισίας και Τοπογραφίας.

Άρθρο 5 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή πρώ−
της βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρο 
Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο οποίος ορίζεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του 
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21−9−1992), όπως συμπληρώ−
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011).

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι−
ότητες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και 
επιπλέον:

−Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Ερ−
γαστηρίου και εκπροσωπεί επισήμως το Εργαστήριο, 
είτε ο ίδιος είτε άλλο μέλος του Εργαστηρίου, το οποίο 
έχει ορισθεί από αυτόν. 

−Μεριμνά για την σύνταξη, παρακολούθηση, συντο−
νισμό και εφαρμογή του προγράμματος λειτουργίας 
και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Γεωδαισίας και 
Τοπογραφίας.

 −Μεριμνά για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Εργαστηρίου.

−Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τομέα Γεωδαι−
σίας και Τοπογραφίας σχετικά με την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και σχετικά με τους 
υπόλογους αναλωσίμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού 
και των χώρων εργασίας.

−Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα, που αφορούν 
λειτουργικά ζητήματα του Εργαστηρίου. 

−Στο τέλος κάθε έτους θητείας υποβάλλει στον οι−
κείο Τομέα έκθεση πεπραγμένων και προτάσεις για τις 
μελλοντικές προοπτικές του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση−Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί στο 
Α Υπόγειο του Κτιρίου Αιθουσών του Τμήματος Αγρο−
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ (Κτίριο 
10c), στον 4ο Όροφο τρεις χώροι γραφείων και στον 
5ο Όροφο ένα χώρος γραφείου (Κτίριο 11).
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Στο χώρο αυτό τοποθετούνται τα όργανα και ο λοιπός 
τεχνικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για τη διενέρ−
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Όλος ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου 
που προέρχεται από τους πόρους των παραγράφων 
του άρθρου 8 του παρόντος, ανήκει στο εργαστήριο. 
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Τομέα Γεωδαισίας και 
Τοπογραφίας, παραχωρείται στο Εργαστήριο για την 
εύρυθμη λειτουργία του. Συγκεκριμένα, 10 οπτικά θεο−
δόλιχα, 20 γεωδαιτικοί σταθμοί, 20 οπτικοί χωροβάτες, 
20 ψηφιακοί χωροβάτες, ένας Laser Scanner, Τηλεκατευ−
θυνόμενη πτητική συσκευή για αποτυπώσεις. Ο εξοπλι−
σμός καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο και τηρείται βάση 
δεδομένων με πλήρη καταγραφή των στοιχείων του.

Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 
ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προ−
βλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουρ−
γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 2. Τα θέματα δεοντολογίας εντός του Εργαστηρίου 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις ακαδημαϊκές 
πρακτικές (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του 
ΑΠΘ, Κώδικας Δεοντολογίας της Επιτροπής Ερευνών 
ΑΠΘ, κ.λπ.).

3. Ο Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας φέρει τη 
συνολική ευθύνη για τις προσφερόμενες σπουδές εντός 
του Τμήματος, ενώ το Εργαστήριο συμβάλλει στην κα−
τεύθυνση αυτή.

4. Η χρήση των οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται 
στο προσωπικό του Εργαστηρίου, καθώς και σε άλλους 
ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς 
φοιτητές που έχουν ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότη−
ση από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Η χρήση του 
Εργαστηρίου από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς 
φοιτητές προϋποθέτει τον σεβασμό και την τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας του Εργαστηρίου.

5. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που εκτελείται στο Εργαστήριο προ−
κειμένου να καθορίσει την προτεραιότητα στη χρήση 
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση του οικείου Τομέα.

6. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις επιστημονικές και ερευνη−
τικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8 
Πόροι

Το εργαστήριο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, 
οι οποίοι προέρχονται από:

• Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών έρευνας καθώς 
και τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.δ. 159/1984 
(Α΄ 53) και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

• Έσοδα από ερευνητικά προγράμματα πάσης φύσε−
ως, προερχόμενα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι 
τους και η διαδικασία υλοποίησής τους δεν αντίκεινται 
στην αποστολή του Εργαστηρίου, του ΑΠΘ, και γενικό−
τερα στην ακαδημαϊκή δεοντολογία.

• Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
• Ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτή−

σεις από Διεθνείς Οργανισμούς και νομικά ή φυσικά 
Πρόσωπα.

• Πιστώσεις από άλλες πηγές όπως:
Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη 

οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή 
αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Αριστο−
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς 
του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντι−
βαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του Αριστο−
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γενικότερα 
στην ακαδημαϊκή δεοντολογία.

• Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Άρθρο 9 
Τηρούμενα βιβλία

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

α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμε−
νων εγγράφων.

β. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
δ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
ε. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών 

δεδομένων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος−Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Το−
πογραφίας (LabTop)» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό 
του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς 
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ανα−
γράφονται στους χώρους του Τμήματος/Σχολής που 
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την 
προσθήκη 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 11 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ−ΠΑΤΑΚΑ
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    Αριθμ. Πράξης: 1871 (4)
Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα στον Γεώργιο 

Βασιλείου του Βάσου.
  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έ χοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

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

− Την υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ−ΖΚΒ) η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ.

− Την υπ' αρ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: 
Ω3ΞΟ9−ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Δωρισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,

− τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.δ. 155/2009 «Έγκρι−
ση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 197 Α΄),

− τις διατάξεις του εδαφ. ια, της παρ. 9, του άρθρου 9 
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄),

− τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 4076/
2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄),

− τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Με−
σογειακών Σπουδών, αριθμ. συνεδρίασης 3η (έκτα−
κτη)/19.11.2015 και της Κοσμητείας της Σχολής Αν−
θρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αριθμ. συνεδρίασης 5η (τακτική)/14.12.2015, σχετικά με 
την αναγόρευση του Γεωργίου Βασιλείου του Βάσου, 
τ. Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε Επίτιμο 
Διδάκτορα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών,

− το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή ο τίτλος του 
Επίτιμου Διδάκτορα είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί 
δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία 
ή τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του 
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστι−
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον Γεώργιο 
Βασιλείου του Βάσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 7 Μαρτίου 2016 

Ο Πρύτανης 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

F
    Αριθμ. 4758/16/ΓΠ (5)
΄Ενταξη υπηρετούντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

υπαλλήλου, ΠΕ κατηγορίας, με σύμβαση ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), στην κατηγορία Ερ−
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 167/1988 (ΦΕΚ 76/Α΄) Ίδρυση 
θέσεων Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Δ.Τ.Π. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του Ν. 4186/2013 
(193/Α΄), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 79 παρ. 3 
εδ. δ΄ του Ν. 4009/2011.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περίπτ. 5 του 
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και 20 του 
Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 9 
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α΄).

7. Τη με αρ. 2702/05−03−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ−ΧΧΕ) 
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια με−
τατροπή των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου II σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/Α΄).

9. Την αρ. πρωτ. 615/9−10−2015 αίτηση της Τσαλαπατά 
Χαρίκλειας, υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(ΙΔΑΧ), ΠΕ κατηγορίας προς την Κοσμητεία της Πολυτε−
χνικής Σχολής.

10. Την από 17−2−2015 εισήγηση της Τριμελούς Ειση−
γητικής Επιτροπής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας. 

11. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 
Σχολής στην αρ. 70/17−3−2016 συνεδρίασή της.

12. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλλήλου. 
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ένταξη της Τσαλαπάτα Χαρίκλειας του Άρη, υπαλ−
λήλου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(ΙΔΑΧ), κατηγορίας ΠΕ, στην κατηγορία Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με ειδικότητα «Επιστή−
μη και Τεχνολογία Μηχανικού Υπολογιστών», για εργα−
στηριακό−εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλί−
ας, διατηρώντας την βαθμολογική και μισθολογική του 
κατάσταση, μέχρι την έκδοσή του κατά τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού 
Διατάγματος, επειδή είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώ−
ματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα 
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας.

Η θέση που κατέχει μετατρέπεται αυτοδίκαια σε αντί−
στοιχη θέση των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του 
Ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ  
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