
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κτηματολό-
γιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Δια-
στάσεις» των Τμημάτων Νομικής, Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τις επωνυμίες (στα ελ-
ληνικά και στα αγγλικά) «Εργαστήρι Μελέτης και 
Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας» 
και «Laboratory of Early Modern Greek Literature 
Study and Research» και τα ακρωνύμια «ΠρώΝΕΓ.
ΕΜΕ» και “emg.Lab” στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογί-
ας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπου-
δών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και 
Καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

Ι

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30125 (1)
Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κτηματολό-

γιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Δια-

στάσεις» των Τμημάτων Νομικής, Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας και Φυ-

σικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 
43 και 85 παρ. 2α. 

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/ 
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 

της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄  114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/ 
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση –Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.  4485/2017 
(Α΄ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθ-
μό Φ.5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/τΒ΄/13-8-2007): 
«Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευ-
σης Πιστωτικών Μονάδων».

6. Tην Πρυτανική απόφαση ίδρυσης με αριθμό 13784/ 
5-2-2016 (ΦΕΚ 330/τ.Β΄/16-2-2016) του ΔΠΜΣ με τίτλο:

«Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές 
Διαστάσεις».

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νο-
μικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 102/ 
27-2-2018).

8. Τις αποφάσεις των Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών (συνεδρίαση με αριθμό 9/13.2.2018) 
και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (συνεδρία-
ση με αριθμό 14/1-3-2018).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμημάτων Νομικής της Νομικής Σχολής, Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και 
του Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής 
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

22 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3559

44861

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44862 Τεύχος Β’ 3559/22.08.2018

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τη συνδιοργάνωση 
του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές 
και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».

10. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

11. Την με αριθμό 102623/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων: Νομικής 
της Νομικής Σχολής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχα-
νικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Δασολογίας και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο: «Κτηματολόγιο: 
Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Νομικής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μη-
χανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
ΑΠΘ οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το Διατμηματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κτηματολό-
γιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Ως επισπεύδον Τμήμα ορίζεται το Τμήμα Νομικής του 
ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευ-
μένων νομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών γνώσεων 
στο γνωστικό αντικείμενο του Κτηματολογίου.

Σκοπό του ΔΠΜΣ αποτελούν:
α) Η διάνοιξη νέων οριζόντων σε αποφοίτους Τμημά-

των Νομικής, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων 

Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος για την ερευνητική και, ιδίως, την επαγγελ-
ματική τους ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο».

β) Ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με 
εξειδικευμένες και σφαιρικές νομικές, τεχνικές και περι- 
βαλλοντικές γνώσεις στον κατεξοχήν διεπιστημονικό 
τομέα του «Κτηματολογίου», έτσι ώστε να καταστούν 
ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, 
της αγοράς εργασίας και των σχετικών επαγγελματικών 
πεδίων.

γ) Η ενθάρρυνση του διδακτικού προσωπικού του 
ΑΠΘ για την ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο», έτσι 
ώστε να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντικεί-
μενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους και να αξιοποιηθούν 
τα αποτελέσματα της έρευνας και η τεχνογνωσία για την 
ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στη χώρα.

δ) Η προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές 
και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νο-
μικής, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι- 
κών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας 
ενός έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών είναι εβδομήντα πέντε (75). Το ΔΠΜΣ 
χαρακτηρίζεται εντατικό. Το αναλυτικό πρόγραμμα μα- 
θημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
Τύπος

μαθήματος
Σύνολο 
ωρών

ECTS

1 Εμπράγματο Δίκαιο και Κτηματολόγιο Υ 30 5

2 Δίκαιο Κτηματογράφησης Υ 30 5

3 Ουσιαστικό Κτηματολογικό Δίκαιο Ι Υ 30 5

4 Τεχνικές και μέθοδοι κτηματολογικών αποτυπώσεων Υ 30 5

5 Βάση δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Υ 30 5

6 Δασικό Κτηματολόγιο: Δασοκομική και Διαχειριστική προσέγγιση Υ 30 5

Σύνολο 30
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Β΄ εξάμηνο

1 Ουσιαστικό Κτηματολογικό Δίκαιο ΙΙ Υ 45 7,5

2 Δικονομικό Κτηματολογικό Δίκαιο Υ 45 7,5

3 Τεχνικές διαδικασίες κτηματογράφησης και λειτουργούντος Κτηματολογίου Υ 45 7,5

4 Πρακτικές ασκήσεις Δασικού Κτηματολογίου Υ 45 7,5

Σύνολο 30

Θερινή Περίοδος

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15

Σύνολο 15

Γενικό Σύνολο ECTS 75

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι ένα (21).
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΑΠΘ, καθώς και 
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΑΠΘ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

Πηγές Χρηματοδότησης
Ποσό (€)

2018
Ποσό (€)

2019
Ποσό (€)

2020
Ποσό (€)

2021
Ποσό (€)

2022
Σύνολο (€)
2018-2022

Τέλη Φοίτησης 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15,000,00

Κατηγορία Δαπάνης
Ποσό (€)

2018
Ποσό (€)

2019
Ποσό (€)

2020
Ποσό (€)

2021
Ποσό (€)

2022
Σύνολο (€)
2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00

Δαπάνες αναλωσίμων 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00
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Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δη-
μοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-

δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου.

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.500,00

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4.500,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 200,00 € για 
ένα κύκλο σπουδών [δύο (2) εξάμηνα φοίτησης/θερινή 
περίοδος].

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του 
ΔΠΜΣ καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
I

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/49790/5730 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τις επωνυμίες (στα ελ-

ληνικά και στα αγγλικά) «Εργαστήρι Μελέτης και 

Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας» 

και «Laboratory of Early Modern Greek Literature 

Study and Research» και τα ακρωνύμια «ΠρώΝΕΓ.

ΕΜΕ» και “emg.Lab” στο Τμήμα Ελληνικής Φιλο-

λογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 

Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-

κης και Καθορισμός του εσωτερικού του κανο-

νισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017 (Β΄ 32 7) 

απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον 
«Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση Πρύτανη».

2. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σε συνδυα-
σμό με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

3. Το με αριθ. ΔΠΘ/ΕΦ/47290/1703/30.5.2018 (ΔΠΘ/
ΔΔΚ/47439/5407/30.5.2018) έγγραφο του Τμήματος Ελ-
ληνικής Φιλολογίας.

4. Τη με αριθ. 205/58/31 Μαΐου 2018 (ΔΠΘ/ΔΔΚ/ 
49790/12.6.2018) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με το με αριθ. ΔΠΘ/
ΔΟΔ/47493/6767/31.5.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο αναφέρεται ότι το Ερ-
γαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους 
και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. 
(άρθρο 60 του ν. 4386/2016), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. Εργα-
στήριο με τις επωνυμίες (στα ελληνικά και στα αγγλικά) 
«Εργαστήρι Μελέτης και Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνι-
κής Γραμματείας» και «Laboratory of Early Modern Greek 
Literature Study and Research» και τα ακρωνύμια «Πρώ-
ΝΕΓ.ΕΜΕ» και «emg.Lab».

Άρθρο 2
Σκοπός

A. Το Εργαστήριο ΠρώΝΕΓ.ΕΜΕ (emg.Lab) έχει ως κύριο 
σκοπό:

1. Την προαγωγή, υποστήριξη και ενθάρρυνση της 
μελέτης και έρευνας της Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμ-
ματείας στους εξής δύο τομείς:

α) Στον τομέα της επιστημονικής φιλολογικής με-
λέτης και αναλυτικής προσέγγισης των λογοτεχνικών 
και των άλλων κειμένων της Πρώιμης Νεοελληνικής 
Γραμματείας (δηλαδή της υστεροβυζαντινής δημώ-
δους και της μεταβυζαντινής του φραγκοκρατούμε-
νου και του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού και του 
ελληνισμού της διασποράς), καθώς και της φιλολογικής 
έκδοσής τους.

β) Στον τομέα της μελέτης της γλώσσας των κειμέ-
νων της Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας με βάση 
τις αρχές και τα εργαλεία της σύγχρονης Γλωσσολογίας 
(Θεωρητικής, Ιστορικής και Εφαρμοσμένης).

2. Τη διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης για τα αποτελέ-
σματα των ερευνών του, την προβολή του έργου του και 
την περαιτέρω διάδοση και διάχυση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων προς την επιστημονική κοινότητα και 
στο ευρύ κοινό.

3. Την ανάπτυξη ενός χώρου για την ανάδειξη της Πρώ-
ιμης Νεοελληνικής Γραμματείας και όλων των ερευνη-
τικών τάσεων και αναζητήσεων (παλαιών και νέων), οι 
οποίες διαμορφώθηκαν και διαμορφώνονται στη συγκε-
κριμένη περιοχή των ελληνικών γραμμάτων.
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B. Ειδικότεροι σκοποί του Εργαστηρίου είναι οι εξής:
1. Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, καθώς και 
των Τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύει το Εργαστήριο.

2. Η ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων έρευνας 
και διδασκαλίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε θέματα που 
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργα-
στηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 
Α1 του άρθρου 2 του παρόντος.

3. Η υποστήριξη, προαγωγή και ενθάρρυνση της μελέ-
της και έρευνας της Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας 
και από οποιαδήποτε άλλη επιστημονική και πολιτισμική 
άποψη (ιστορική, κοινωνική, λαογραφική, ανθρωπολο-
γική, φιλοσοφική, ιδεολογική, ιστορίας της τέχνης κ.ά).

4. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ερευνητικών προγραμ-
μάτων και μελετών που πραγματοποιούνται για ίδιο λο-
γαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και που έχουν άμεση 
σχέση με τους επιστημονικούς τομείς του Εργαστηρίου 
και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από εθνικούς πό-
ρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο πλαίσιο 
θεσμών και λειτουργιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
εξωτερικούς χρηματοδότες, καθώς και η συμμετοχή σε 
συναφή με τους σκοπούς του Εργαστηρίου ερευνητικά 
προγράμματα άλλων φορέων.

5. Η διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, εργαστηρίων (Workshop), διαλέξεων, προ-
γραμμάτων κατάρτισης, επιμορφωτικών προγραμμάτων, 
και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων σε θέματα που 
εμπίπτουν στους ερευνητικούς τομείς του Εργαστηρίου, 
καθώς και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνω-
ρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων 
προκειμένου να υποστηριχθεί η επιστημονική δραστη-
ριότητα και η πρόοδος των ερευνών του Εργαστηρίου.

6. Η σύναψη συμφωνιών με αντίστοιχα Εργαστή-
ρια, Ερευνητικά Κέντρα, Εταιρείες, Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ. κ.ά. της ημεδαπής (όπως, για παράδειγμα, με τη 
Διεθνή Εταιρεία για τη Μελέτη της Δημώδους Ελληνικής 
Γραμματείας (12ος-17ος αι.), με τον Τομέα Βυζαντινών 
Ερευνών και τον Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών του Ιν-
στιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών, με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), με 
την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ), με τον 
Όμιλο Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ), 
με την Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνι-
κού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση (ΕΕΣΜΝΕΔ), με 
το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, με την Ελληνική 
Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, με τη 
Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ), με το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με την Εταιρεία Μα-
κεδονικών Σπουδών, με το Μουσείο Μπενάκη, με την 
Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία (ΕΛΠΕ), με το Μορ-
φωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) κ.ά.) και της 
αλλοδαπής, στο πλαίσιο των οποίων να εξασφαλίζεται η 
ανταλλαγή ερευνητών, η συνδιοργάνωση συναντήσεων, 

ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμά-
των και μελετών καθώς και η από κοινού συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα τρίτων. Η χρηματοδότηση 
τέτοιων προγραμμάτων θα επιβαρύνει τους εκάστοτε 
συμβαλλόμενους φορείς.

7. Η κάθε μορφής συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά 
ή ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβα-
δίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
Εργαστηρίου.

8. Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου (π.χ. Υπουρ-
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πο-
λιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών κ.ά.), με Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς και κοινω-
νικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.

9. Η συγκρότηση ιδιαίτερου Αρχείου, καθώς και έντυ-
πης αλλά και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, αφιερωμένων 
στα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται στο άρ-
θρο 2/ παράγραφος Α1, αλλά και στο άρθρο 2/παράγρα-
φος Β3 του παρόντος.

10. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμ-
μάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καθώς και η δη-
μιουργία και διάθεση ηλεκτρονικού εποπτικού υλικού 
και πρωτότυπων ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων και εργαλείων γνώσης σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 
Εργαστήριο και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις 
ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του.

11. Η στέγαση και η ενίσχυση της δράσης επιστημο-
νικών ομάδων ή και μεμονωμένων επιστημόνων και 
της έρευνά τους εφόσον έχουν σχέση με τα γνωστικά 
αντικείμενά του.

12. Η έκδοση περιοδικών δημοσιευμάτων, πορισμά-
των των ερευνών, πρακτικών συνεδρίων, συμποσίων 
και ημερίδων, καθώς και αυτοτελών μελετών αφιερω-
μένων στα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται 
στο άρθρο 2/ παράγραφος Α1 καθώς και στο άρθρο 2/
παράγραφος Β3 του παρόντος, τα οποία έχουν εκπονη-
θεί στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου.

13. Η θέσπιση και παροχή υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και υποψή-
φιους μεταδιδάκτορες που ειδικεύονται σε γνωστικά 
αντικείμενα τα οποία θεραπεύει το Εργαστήριο, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο Α1 του άρθρου 
2 του παρόντος, εφόσον υπάρξουν πόροι είτε από κλη-
ροδοτήματα, δωρεές και χορηγίες προς το Εργαστήριο, 
είτε από ερευνητικά προγράμματα, είτε από οποιαδήπο-
τε άλλη νόμιμη πηγή εσόδων.

14. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας 
που είναι συναφής με τους σκοπούς του Εργαστηρίου και 
η συνεργασία ή/και η παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ Α΄ 53).

Άρθρο 3
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός του ΠρώΝΕΓ.ΕΜΕ (emg.Lab) 
καθορίζεται ως ακολούθως:
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Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του ΠρώΝΕΓ.ΕΜΕ (emg.Lab) αποτελείται 
από μόνιμα και από μη μόνιμα μέλη. Επιδίωξη του Εργα-
στηρίου είναι τα μέλη του να συμμετέχουν ενεργά στις 
δραστηριότητές του και να συμβάλουν με τις ιδέες και τις 
πρωτοβουλίες τους στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη 
των σκοπών του. Τα μέλη ενημερώνουν το Εργαστήριο για 
όλες τις σχετικές επιστημονικές δραστηριότητές τους (δη-
μοσιεύματα, διεξαγωγή και συμμετοχή σε συνέδρια κ.ά.).

Α. Μόνιμα μέλη
Στο Εργαστήριο εντάσσονται ως μόνιμα μέλη ύστερα 

από αίτησή τους, εισήγηση του Διευθυντή του ΠρώΝΕΓ.
ΕΜΕ (emg.Lab) και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. οι εξής:

1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., οι οποίοι έχουν εκλεγεί και θερα-
πεύουν τα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται στο 
άρθρο 2/παράγραφος Α1α,β του παρόντος. Η ένταξη 
ενός μέλους Δ.Ε.Π. στο Εργαστήριο συνεπάγεται όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στα 
επόμενα άρθρα του παρόντος.

2. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που εντάσσονται στο Ερ-
γαστήριο μετά από αίτησή τους που συνοδεύεται από 
σχετική έγκριση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 
του Δ.Π.Θ., καθώς και το διοικητικό προσωπικό που δι-
ατίθεται στο Εργαστήριο με αποφάσεις του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ..

3. Επίτιμα μέλη του Εργαστηρίου. Τα επίτιμα μέλη ορί-
ζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. μετά από πρόταση 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή τριών μόνιμων μελών 
του. Προϋπόθεση είναι οι προτεινόμενοι να έχουν συ-
νταξιοδοτηθεί από την ερευνητική ή πανεπιστημιακή 
θέση τους και να έχουν ασχοληθεί συστηματικά και επί 
μακρόν με τα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται 
στο άρθρο 2/παράγραφος Α1α,β καθώς και στο άρθρο 
2/παράγραφος Β3 του παρόντος. Επίτιμο μέλος του Ερ-
γαστηρίου που είναι μεγάλος ευεργέτης και δωρητής 
του, είναι δυνατό μετά από απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. 
να ορίζεται ως επίτιμος πρόεδρός του είτε ισοβίως είτε 
για ορισμένο χρονικό διάστημα.

4. Στην περίπτωση που κατά την ίδρυση/έναρξη 
λειτουργίας του Εργαστηρίου θα υπάρξει μεγάλος ευ-
εργέτης και δωρητής του, που έχει οριστεί και επίτιμο 
μέλος του, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. είναι δυνατό να αποφασίσει να 
προσθέσει το ονοματεπώνυμό του στην επωνυμία του 
Εργαστηρίου.

5. Τα μόνιμα μέλη της παραγράφου Α1 του άρθρου 
4 του παρόντος γίνονται χωρίς τυπική διαδικασία και 
αυτόματα επίτιμα μέλη μετά τη συνταξιοδότησή τους.

6. Στην περίπτωση που θα είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημονικού ή διοικητικού 
προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας στο Εργαστήριο 
για την υποστήριξη και ανάπτυξη των επιστημονικών 
(μελετητικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών κ.ά.) δρα-
στηριοτήτων του, η πρόσληψη διενεργείται ύστερα από 

εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. 
ή/και στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

Β. Μη μόνιμα μέλη
Η ένταξη ενός μη μόνιμου μέλους στο Εργαστήριο 

διαρκεί έξι χρόνια. Η επανεγγραφή του γίνεται με νέα 
αίτηση, εφόσον εξακολουθεί να έχει ενδιαφέροντα συ-
ναφή με τους σκοπούς του Εργαστηρίου ή συντρέχουν 
λόγοι που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Εργαστηρίου. 
Στο Εργαστήριο εντάσσονται ως μη μόνιμα μέλη ύστερα 
από αίτησή τους, εισήγηση του Διευθυντή του ΠρώΝΕΓ.
ΕΜΕ (emg.Lab) και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. οι εξής:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. και μεταδιδάκτορες που εργάζονται 
αποδεδειγμένα σε συναφείς με τον ερευνητικό προσα-
νατολισμό του Εργαστηρίου επιστημονικές περιοχές.

2. Οι διδάσκοντες στα Τμήματα της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. ως ειδικοί επι-
στήμονες ή επισκέπτες Καθηγητές που θεραπεύουν τα 
γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται στο άρθρο 2/
παράγραφος Α1α,β του παρόντος.

3. Επιστήμονες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που θε-
ραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται 
στο άρθρο 2/παράγραφος Α1α,β του παρόντος και επι-
θυμούν να ενταχθούν στο Εργαστήριο.

4. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στα Τμή-
ματα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του Δ.Π.Θ. και έχουν ενδιαφέροντα συναφή με τους σκο-
πούς του Εργαστηρίου.

5. Υπάλληλοι αποσπασμένοι από τον δημόσιο τομέα 
για τις ανάγκες του Εργαστηρίου.

6. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτο-
ρες που εκπονούν διατριβή υπό την επίβλεψη μόνιμων 
μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου, σε θέματα σχετικά με τα 
γνωστικά αντικείμενα που μνημονεύονται στο άρθρο 2/
παράγραφος Α1α,β του παρόντος.

7. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες 
οι οποίοι φοιτούν είτε σε Π.Μ.Σ. της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. είτε άλλου πανεπι-
στημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εκπονούν 
διατριβή σε συναφείς επιστημονικές περιοχές με τον 
ερευνητικό προσανατολισμό του Εργαστηρίου.

8. Εξωτερικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου που συ-
νεργάζονται με το Εργαστήριο σε εγκεκριμένο από τα 
αρμόδια όργανά του έργο ή εργασία.

Άρθρο 5
Διοίκηση

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή που εί-
ναι Καθηγητής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
Δ.Π.Θ., έχει εκλεγεί σε γνωστικό αντικείμενο από αυτά 
που μνημονεύονται στο άρθρο 2/παράγραφος Α1α,β και 
ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή 
Καθηγητή.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), 
όπως ισχύει κάθε φορά και αναπληρώνεται, σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, σύμφωνα με το νομικό πλαί-
σιο που εκάστοτε ισχύει.
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3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου και ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Εργαστή-
ριο αμισθί· ούτε αμείβονται ούτε αποζημιώνονται για 
αυτές.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες του Διευθυντή

Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
και συγκεκριμένα:

1. Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και έχει 
την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του και της 
επίβλεψης του προσωπικού.

2. Καταρτίζει και εισηγείται στο οικείο Τμήμα τον ετή-
σιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου 
και μεριμνά για την υλοποίηση του.

3. Υποβάλλει στο οικείο Τμήμα τον ετήσιο απολογισμό 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

4. Συντονίζει το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφω-
τικό έργο και όποια άλλη δραστηριότητα αναπτύσσει το 
Εργαστήριο στο πλαίσιο της λειτουργίας του.

5. Μεριμνά για τη συνεργασία του Εργαστηρίου με 
συναφείς επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και 
εξωτερικού.

6. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
και τη διαχείριση των εσόδων και των εν γένει πόρων 
του Εργαστηρίου.

7. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό.

8. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων, των εγκατα-
στάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου.

9. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και μεριμνά για 
την τήρηση του αρχείου και των παραστατικών στοιχείων.

10. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα συλλογικά και μο-
νοπρόσωπα όργανα του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 7
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Οι χώροι στέγασης του Εργαστηρίου παραχωρού-
νται σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ή της Συγκλή-
του του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στους 
χώρους αυτούς τοποθετούνται ενδεικτικές πινακίδες με 
την ονομασία του Εργαστηρίου και όποια άλλα στοιχεία 
κριθούν σκόπιμα από τον Διευθυντή του.

2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του 
Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται από το προσωπικό που 
έχει ενταχθεί στο Εργαστήριο και από όσους συνεργά-
ζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Οι προ-
τεραιότητες για τις χρήσεις αυτές, σε περίπτωση που 
δεν υφίσταται σχετική απόφαση, καθορίζονται από τον 
Διευθυντή με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής 
του Εργαστηρίου.

3. Η χρήση των χώρων, των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού του Εργαστηρίου από το λοιπό προσωπικό 
του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ή από 
οποιονδήποτε άλλον είναι δυνατή ύστερα από σχετική 

έγκριση του Διευθυντή, εφόσον δεν παρεμποδίζονται 
οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

4. Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου, ο Διευ-
θυντής του καθορίζει τις μονάδες εκείνες του Δημόσιου 
ή του Ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
με τις οποίες συμβάλλεται ή συνεργάζεται το Εργαστή-
ριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών προ-
γραμμάτων.

5. Το Εργαστήριο μπορεί να συνεργάζεται και να συνά-
πτει συμβάσεις παροχής έργου ανάλογα με τις ανάγκες 
του ερευνητικού ή/και του εκπαιδευτικού έργου του.

6. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και για κάθε μελέτη 
που αναλαμβάνει το Εργαστήριο ορίζεται ένας υπεύ-
θυνος μεταξύ των Καθηγητών και Λεκτόρων που έχουν 
ενταχθεί σε αυτό και ενημερώνεται σχετικά η Γενική Συ-
νέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ..

7. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και τις σχετικές απο-
φάσεις των αρμόδιων οργάνων του. Το ωράριο εργασίας 
των διοικητικών υπαλλήλων που εντάσσονται στο Ερ-
γαστήριο είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις ή από τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για τη συγκε-
κριμένη κατηγορία προσωπικού.

8. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν 
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Ερ-
γαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού ή εκπαιδευτικού 
προγράμματος ή άλλου έργου και καθορίζει την προ-
τεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων 
του Εργαστηρίου, εφόσον δεν υπάρχει άλλη σχετική 
απόφαση. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν 
γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση 
των οργάνων και του υλικού που ανήκουν σε αυτό, την 
παραμονή των εργαζόμενων και των επισκεπτών στους 
χώρους του, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
των εγκαταστάσεων από βλάβες.

9. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους 
ερευνητές που έχουν ειδική εκπαίδευση επί των οργά-
νων αυτών και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του 
Εργαστηρίου προς τούτο. Κινητά όργανα και σκεύη που 
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών πρέπει να επι-
στρέφονται, μετά από την χρησιμοποίησή τους, στην 
κατάσταση που είχαν παραδοθεί στους χρήστες.

Άρθρο 8
Πόροι – Έσοδα

Τα έσοδα του ΠρώΝΕΓ.ΕΜΕ (emg.Lab) προέρχονται 
αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), 
ούτε προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού.

Ειδικότερα οι πόροι του Εργαστηρίου μπορεί να προ-
έρχονται από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
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2. Τη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση εξειδικευ-
μένων μελετών από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτι-
κού τομέα ή και από διεθνείς οργανισμούς.

3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

4. Την απευθείας χρηματοδότηση ερευνητικών προ-
γραμμάτων ή εξειδικευμένων μελετών ή άλλων συνα-
φών δραστηριοτήτων από την Επιτροπή Ερευνών ή από 
την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ Α΄ 53), όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Τις κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, τις δωρεές και 
κάθε άλλη οικονομική ή άλλης μορφής ενίσχυση (όπως 
βιβλία, κειμήλια κ.ά.) που χορηγείται από ημεδαπά ή αλ-
λοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν 
στο σκοπό του Εργαστηρίου και του Δ.Π.Θ.

7. Οποιοδήποτε άλλο έσοδο που προέρχεται από τις 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

8. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του ΠρώΝΕΓ.ΕΜΕ (emg.Lab) τηρούνται 
τα εξής βιβλία και στοιχεία:

1. Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγ-
γράφων.

2. Αρχείο εγγράφων της υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Βιβλίο οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.

5. Βιβλίο επιστημονικών οργάνων και υλικού εξοπλι-
σμού.

6. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
7. Βιβλίο μόνιμων και μη μόνιμων μελών.
8. Κατάλογος έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων, πε-

ριοδικών, συλλογών, αρχειακού υλικού κ.ά..
9. Κατάλογος και αρχείο μελετών που εκπονούνται στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
10. Αρχείο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων που υλοποιεί το Εργαστήριο.
11. Αρχείο συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλ-

λων ερευνητικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιεί το Εργαστήριο.

12. Αρχείο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εργα-
στηρίου.

Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι 
δυνατό να ορίζεται αναγκαία η τήρηση και κάθε άλλου 
βιβλίου, αρχείου ή στοιχείου που προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 12 Ιουλίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

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