
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή 
δόσεων, των υπολειπόμενων οφειλών από clawback 
και rebate, των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ.

2  Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επι-
ταχυντικών Συστημάτων και Οργανολογικών 
Εφαρμογών «ΕΕΣΟΕ» (Laboratory for Accelerator 
Physics and Instrumentation)» στον Τομέα Πυρη-
νικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωμα-
τιδίων στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού 
κανονισμού του.

3 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μη 
Γραμμικών Κυκλωμάτων-Συστημάτων & Πολυπλο-
κότητας (Laboratory of Nonlinear Circuits-Systems 
& Complexity)/ LANSCOM» στον Τομέα Εφαρμο-
γών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος στο Τμή-
μα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 88548 (1)
Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορ-

φή δόσεων, των υπολειπόμενων οφειλών από 

clawback και rebate, των παροχών προς τον ΕΟ-

ΠΥΥ.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. α' της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 

(Α' 205), «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΕΟ-
ΠΥΥ ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α' 31) «Διαρθρωτικές 
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014, (Α' 38) «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και 
άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98) «Κώδικας 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 (Α' 148) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ80/31-10-2017 (Β' 3904) 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφα-
σης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη».

8. Τη με αρ. πρωτ. ΔΑ1/Φ1/204/28-11-2017 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΕΟΠΥΥ.

9. Τη με αριθ. 1478 Απόφαση της 429ης/28-11-2017 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

10. Τη με αριθ. πρωτ. Β2β/Γ.Π.88887/30-11-2017 Εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. 
ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν 
επιβαρύνεται πρόσθετα ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ 
και ούτε προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού από την εφαρμογή της παρούσας 
υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών rebate-
claw back για όλες τις κατηγορίες παροχών, μετά τη δι-
αδικασία συμψηφισμού των οφειλών ετών 2012-2015, 
με αντίστοιχα ανείσπρακτα υπόλοιπα rebate-clawback 
ετών 2013-2015, ως εξής:

Άρθρο 1
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου από τα εδά-
φια ε' και στ', της περίπτωσης α', της παραγράφου 7, του 
άρθρου 52, όπως ισχύει κάθε φορά συμψηφισμού, σε πε-
ρίπτωση που υπολείπεται από πάροχο οφειλή προς τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αυτή εντάσσεται αυτοδικαίως στο πρόγραμμα 
ρύθμισης των διατάξεων του εδαφίου ζ, της περίπτωσης 
α', της παραγράφου 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Α' 205), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτω-
ση αυτή η υπολειπόμενη οφειλή καταβάλλεται με δόσεις.

Άρθρο 2 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία (α) με 
συμψηφισμό, στην περίπτωση συμβεβλημένων με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παροχών, ή (β) με ηλεκτρονική καταβολή με 
την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής, στην περί-
πτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο πάροχος δεν εί-
ναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό κατά τον κρίσιμο 
χρόνο καταβολής της δόσης. 

Στην περίπτωση (β)
(i) η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κα-

θώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος 
για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής,

(ii) η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα 
σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση 
του ύψους της υπολειπόμενης οφειλής, μέσω του ηλε-
κτρονικού συστήματος e dapy του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι επόμενες 
δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
εκάστου επόμενου μηνός.

Άρθρο 3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση του συμψηφισμού της πε-
ρίπτωσης α' της παραγράφου 7, του άρθρου 52 του 
ν. 4430/2016 (Α' 205), υπολογίζεται η υπολειπόμενη οφει-
λή του παρόχου, η οποία και του γνωστοποιείται.

Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται ως συνάρτηση 
του δείκτη R, ο οποίος ορίζεται ως 

R=Y.O./M.M.Y. 
Ο δείκτης R εκφράζει το πλήθος των υποβολών ενός 

παρόχου στο οποίο αντιστοιχεί η Υπολειπόμενη Οφειλή 
(Υ.Ο.) του παρόχου μετά τον συμψηφισμό λαμβάνοντας 
υπόψη την Μέση Μηνιαία Υποβολή (Μ.Μ.Υ.) του παρό-
χου για το Α' εξάμηνο του 2017, μετά την αφαίρεση των 
νόμιμων κρατήσεων. Σε περίπτωση που ένας πάροχος 
δεν είναι πλέον συμβεβλημένος η Μέση Μηνιαία Οφειλή 
(Μ.Μ.Υ.) υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ' όψιν το τελευταίο 
εξάμηνο που ήταν συμβεβλημένος.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, στις οποίες μπορεί να 
καταχθεί ένας πάροχος, κατανέμεται στις κατωτέρω κα-
τηγορίες (κ) ως συνάρτηση του δείκτη R ως ακολούθως:

κ Τιμή του R Αριθμός Μηνιαίων Δόσεων
1 0≤R<3 18
2 3≤R<6 36
3 6≤R<9 54
4 9≤R<12 72
5 12≤R<15 90
6 R≥15 120

Κατά τον υπολογισμό των δόσεων ως ελάχιστη μηνι-
αία δόση ορίζεται το ποσό των 250 ευρώ. Στα πλαίσια 
της αρχής της αναλογικότητας η μηνιαία δόση δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το ποσοστό 15% της μέσης μηνιαίας 
υποβολής του παρόχου (ΜΜΥ), μετά την αφαίρεση των 
νόμιμων κρατήσεων.

Εφόσον ένας πάροχος έχει καταχθεί στον αριθμό δό-
σεων που προβλέπεται στην κατηγορία κ και σε περί-
πτωση που δεν πληρείται ένας από τους περιορισμούς 
του ανωτέρω εδαφίου γίνεται επαναπροσδιορισμός της 
κατηγορίας και ακολούθως του αριθμού μηνιαίων δόσε-
ων ως ακολούθως:

(i) στην περίπτωση που η μηνιαία δόση υπολείπεται 
της ελάχιστης, ο πάροχος εντάσσεται σε ρύθμιση με 
αριθμό δόσεων που προβλέπεται από την κατηγορία κ-1,

(ii) στην περίπτωση που η μηνιαία δόση υπερβαίνει το 
ποσοστό 15% της μέσης μηνιαίας υποβολής, ο πάροχος 
εντάσσεται σε ρύθμιση με αριθμό δόσεων που προβλέ-
πεται από την κατηγορία κ+1,

Άρθρο 4 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Οι οφειλές που εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα 
απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκ-
πρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. Ο οφειλέτης 
τυγχάνει των κάτωθι ευεργετημάτων κατ' αναλογία του 
άρθρου 11 του ν. 4321/2015, όπως τροποποιήθηκε με 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27.03.2015 
(ΦΕΚ 35 Α'), μετά την εκούσια καταβολή της πρώτης δό-
σης αυτής:

Η μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενημερό-
τητας οφειλών ΕΟΠΥΥ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστι-
κών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκα-
στικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή 
αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα 
χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, 
τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται 
υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, 
εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν 
ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της 
ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης δύναται να 
πραγματοποιείται μέσω εντολής αυτόματης χρέωσης λο-
γαριασμού με την υποβολή σχετικής αίτησης του οφει-
λέτη σε φορέα είσπραξης. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση 
οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις ή 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 5 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική 
άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα 
με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση 
επιδίωξη της είσπραξης αυτής με όλα τα προβλεπόμενα 
από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης 
καθυστερήσει την καταβολή δόσης, πέραν των ενενήντα 
(90) ημερών.

Άρθρο 6
Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία 

δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πλη-
ρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, 
ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση 
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Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το σχετικό παραστατικό πλη-
ρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος χορήγησης 
αποδεικτικού ενημερότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017 

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 27391 π.ε. (2)
 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επι-

ταχυντικών Συστημάτων και Οργανολογικών 

Εφαρμογών «ΕΕΣΟΕ» (Laboratory for Accelerator 

Physics and Instrumentation)» στον Τομέα Πυρη-

νικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωμα-

τιδίων στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού 

κανονισμού του.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 13/19-6-2017).

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 252/13-7-2017).

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

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

4.2. 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).

5. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Επιταχυντικών Συστημάτων και 
Οργανολογικών Εφαρμογών «ΕΕΣΟΕ» (Laboratory for 
Accelerator Physics and Instrumentation)» στον Τομέα 
Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδί-
ων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 11/24-7-2017) για την ίδρυση του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επιταχυντικών Συστημάτων 
και Οργανολογικών Εφαρμογών «ΕΕΣΟΕ» (Laboratory for 

Accelerator Physics and Instrumentation)» στον Τομέα 
Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδί-
ων στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2945/25-7-2017) για την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: 
«Εργαστήριο Επιταχυντικών Συστημάτων και Οργανολο-
γικών Εφαρμογών «ΕΕΣΟΕ» (Laboratory for Accelerator 
Physics and Instrumentation)» στον Τομέα Πυρηνικής 
Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων στο 
Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την 
επικαιροποίηση της απόφασης αυτής στη συνεδρίαση 
της με αριθμό 2947/19-9-2017.

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΄/4-8-2017).

9. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολο-
γισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επι-
ταχυντικών Συστημάτων και Οργανολογικών Εφαρμο-
γών «ΕΕΣΟΕ» (Laboratory for Accelerator Physics and 
Instrumentation)» στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και 
Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον καθορισμό του 
εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής 
Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργα-
στήριο Επιταχυντικών Συστημάτων και Οργανολογικών 
Εφαρμογών «ΕΕΣΟΕ» (Laboratory for Accelerator Physics 
and Instrumentation)» όπου εξυπηρετεί τις εκπαιδευτι-
κές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 
της φυσικής Επιταχυντών και της φυσικής Ανιχνευτικών 
Διατάξεων Σωματιδίων, καθώς επίσης υποστηρίζει τε-
χνολογικές εφαρμογές.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Επιταχυντικών Συστημάτων και Οργανο-
λογικών Εφαρμογών «ΕΕΣΟΕ» (Laboratory for Accelerator 
Physics and Instrumentation)» έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
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και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος 
του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.

2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) 
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα 
που καλύπτει το εργαστήριο σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στην οικεία νομοθεσία.

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, 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 και οργανισμούς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα 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 επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο Επιταχυντικών Συστημάτων και 
Οργανολογικών Εφαρμογών «ΕΕΣΟΕ» (Laboratory for 
Accelerator Physics and Instrumentation)» στελεχώνεται 
από:

1. Καθηγήτριες/καθηγητές και λέκτορες του Τμήμα-
τος Φυσικής που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του 
άρθρου 28 του ν. 4485/2017).

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου 28 του 
ν. 4485/2017).

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες, σύμφωνα με την Καθηγητές και ερευνητές που ανή-
κουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται 
κατά περίπτωση με το Εργαστήριο.

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5 
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία από τον Τομέα Πυρηνικής φυσικής και φυσικής 
Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος φυσικής, του 
οποίου το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής μπορεί να 
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγη-
τή και εκλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017). Ο Διευθυντής ανα-
πληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από 
το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την πρώτη 
βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθ-
μίδα του επίκουρου καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

- η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

- εισηγείται στα αρμόδια όργανα για: 
α) τον ορισμό υπολόγων αναλωσίμων υλικών, του κι-

νητού εξοπλισμού και των χώρων και 
β) για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 

του εργαστηρίου
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-

ου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου,

- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο και

- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον υπόγειο της φυ-
σικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό 
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΑΠΘ.

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
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ραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων 
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική 
απόφαση. Επίσης έχει την ευθύνη για την προστασία 
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την 
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και 
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8 
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 π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984'): «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

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 κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

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 εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

• Βιβλίο πρακτικών-αποφάσεων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Βαθμολόγια φοιτητών.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο αλληλογραφίας.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Επιτα-
χυντικών Συστημάτων και Οργανολογικών Εφαρμογών» 
και ο διακριτικός του τίτλος «ΕΕΣΟΕ». Ο τίτλος αυτός 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 

αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο 
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

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

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλι-
κή γλώσσα «Laboratory for Accelerator Physics and 
Instrumentation» χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την 
ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

     Αριθμ. 9721 (3)
 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μη 

Γραμμικών Κυκλωμάτων-Συστημάτων & Πολυ-

πλοκότητας (Laboratory of Nonlinear Circuits-

Systems & Complexity)/ LANSCOM» στον Τομέα 

Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλο-

ντος στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού 

κανονισμού του.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 13/19-6-2017).

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 252/13-7-2017).

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

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

4.2. 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).
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5. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Μη Γραμμικών Κυκλωμάτων-Συ-
στημάτων & Πολυπλοκότητας ( Laboratory of Nonlinear 
Circuits-Systems & Complexity)/ LANSCOM» στον Τομέα 
Εφαρμογών φυσικής και φυσικής Περιβάλλοντος του 
Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση 
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 11/24-7-2017) για την ίδρυση του ερ-
γαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μη Γραμμικών Κυκλω-
μάτων-Συστημάτων & Πολυπλοκότητας ( Laboratory of 
Nonlinear Circuits-Systems & Complexity)/LANSCOM)» 
στον Τομέα Εφαρμογών φυσικής και φυσικής Περιβάλ-
λοντος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2945/25-7-2017) για την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: 
«Εργαστήριο Μη Γραμμικών Κυκλωμάτων-Συστημάτων 
& Πολυπλοκότητας ( Laboratory of Nonlinear Circuits-
Systems & Complexity)/LANSCOM» στον Τομέα Εφαρμο-
γών φυσικής και φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος 
φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την επικαι-
ροποίηση της απόφασης αυτής στη συνεδρίαση της με 
αριθμό 2947/19-9-2017.

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΄/4-8-2017).

9. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπο-
λογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μη 
Γραμμικών Κυκλωμάτων-Συστημάτων και Πολυπλο-
κότητας ( Laboratory of Nonlinear Circuits-Systems & 
Complexity) /LANSCOM» στον Τομέα Εφαρμογών φυ-
σικής και Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον καθορισμό του 
εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσι-
κής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο 
Μη Γραμμικών Κυκλωμάτων-Συστημάτων και Πολυ-
πλοκότητας ( Laboratory of Nonlinear Circuits-Systems 
& Complexity)/ LANSCOM».

To Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των 
μη-γραμμικών κυκλωμάτων - συστημάτων και των πο-
λύπλοκων συστημάτων (πολυπλοκότητα).

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Μη Γραμμικών Κυκλωμάτων-Συστη-
μάτων και Πολυπλοκότητας (Laboratory of Nonlinear 
Circuits-Systems & Complexity)/ LANSCOM» έχει ως 
αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν 
στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης και απο-
τελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του οικείου 
Τμήματος.

2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) 
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα 
που καλύπτει το εργαστήριο και σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στην οικεία νομοθεσία.

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, 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 και οργανισμούς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα 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 επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο Μη Γραμμικών Κυκλωμάτων-Συστη-
μάτων & Πολυπλοκότητας (Laboratory of Nonlinear 
Circuits-Systems & Complexity)/ LANSCOM» στελεχώ-
νεται από:

1. Καθηγήτριες/καθηγητές και λέκτορες του Τμήμα-
τος φυσικής που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του 
άρθρου 28 του ν. 4485/2017).
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2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου 28 του 
ν. 4485/2017).

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες.

4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση 
με το Εργαστήριο.

5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5 
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία από τον Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής 
Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής, του οποίου το 
γνωστικό αντικείμενο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο 
του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις 
βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπλη-
ρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή και εκλέγε-
ται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν.4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017). Ο Διευθυντής αναπληρώνεται 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το αρχαιό-
τερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα 
και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του 
επίκουρου καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

- η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

- εισηγείται στα αρμόδια όργανα για: 
α) τον ορισμό υπολόγων αναλωσίμων υλικών, του κι-

νητού εξοπλισμού και των χώρων και 
β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του 

εργαστηρίου
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-

ου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου,

- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο και

- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον πρώτο και τέ-
ταρτο όροφο της φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό 
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΑΠΘ.

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων 
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική 
απόφαση. Επίσης έχει την ευθύνη για την προστασία 
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την 
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και 
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
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 π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984'): «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

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 κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

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 εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

• Βιβλίο πρακτικών-αποφάσεων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Βαθμολόγια φοιτητών.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
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• Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο αλληλογραφίας.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μη 
Γραμμικών Κυκλωμάτων-Συστημάτων και Πολυπλοκό-
τητας» με διακριτικό τίτλο «LANSCOM». Ο τίτλος αυτός 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο 
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

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

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα «Laboratory of Nonlinear Circuits-Systems & 
Complexity» χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενό-
γλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2017 
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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