
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατάργηση εργαστηρίων του Τμήματος Οικονομί-
ας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλ-
λοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομι-
κών, Ίδρυση νέων εργαστηρίων και καθορισμός 
του Εσωτερικού τους Κανονισμού.

2 Ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Ερ-
γαστήριο Γεωγραφίας Υπαίθρου και Συστημάτων 
Γεωργίας Ακριβείας» του Τμήματος Γεωγραφίας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου και καθορισμός του Εσωτερικού 
Κανονισμού του.

3 Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 93994 (1)
   Κατάργηση εργαστηρίων του Τμήματος Οικο-

νομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Πε-

ριβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων 

Οικονομικών, Ίδρυση νέων εργαστηρίων και 

καθορισμός του Εσωτερικού τους Κανονισμού. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

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

(Α΄ 114), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 

(Α’ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83). 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 230/2001 «Ίδρυση εργαστη-
ρίων σε Τμήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και 
καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού» (Α’ 175).

4. Την υπό στοιχεία 158540/Ζ1/19.11.2020 (Β’ 5313) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Μετονομασία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και 

Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών, του Χαροκοπείου Πανε-
πιστημίου».

5. Την υπό στοιχεία 108182/Ζ1/21.08.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί εκλογής της Μαρίας Νικολαΐδη, Καθηγήτριας του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής 
Ψηφιακής Τεχνολογίας, ως Πρύτανη του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου, με θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 677).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πα-
νεπιστημίου, Θέμα 3ο «Κατάργηση εργαστηρίων του 
Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχο-
λής Περιβάλλοντος, Γεωγραφία και Εφαρμοσμένων Οικο-
νομικών, Ίδρυση νέων εργαστηρίων και καθορισμός του 
Εσωτερικού τους Κανονισμού» (αρ. συν. 422/31.03.2021).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικο-
νομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, θέμα 4ο «Κατάργηση 
υφιστάμενων και ίδρυση νέων Εργαστηρίων τμήματος» 
(αρ. συν. 134/23.02.2021).

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της πράξης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, 
αποφασίζει:

Α. Την κατάργηση των Εργαστηρίων: «Εργαστήριο 
Ανθρωποοικολογίας και Αγροτικής Οικονομίας», «Ερ-
γαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Πληροφοριών», 
«Εργαστήριο Διοίκησης και Εκπαίδευσης» και «Εργαστή-
ριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Οικογέ-
νειας και του Καταναλωτή» του Τμήματος Οικονομίας 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης (πρώην Οικιακής Οικονομίας 
και Οικολογίας) της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφί-
ας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου.

Β. Την ίδρυση, στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανε-
πιστημίου, τεσσάρων (4) εργαστηρίων ως ακολούθως:

1.«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ANΘΡΩΠΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (LABORATORY 
OF HUMAN ECOLOGY)  - Ακρώνυμο: ΕΡ.ΑΝΘΡ.ΟΙΚ./
H.EC.LAB», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα που 
αφορούν στην Οικιακή Οικονομία, τη βιωσιμότητα και 
ποιότητα ζωής της οικογένειας, το φυσικό περιβάλλον 
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και την Οικολογία, το ανθρωπογενές και δομημένο περι-
βάλλον, τη βιώσιμη διατροφή του ανθρώπου, την επισι-
τιστική ασφάλεια και σπατάλη τροφίμων, τον κύκλο ζωής 
και αξίας των προϊόντων, την κοινωνική και αλληλέγγυα 
οικονομία, τη συμμετοχική ανάπτυξη και την οικιακή 
τεχνολογία.

2. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- (LABORATORY OF APPLIED 
ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT) - Ακρώ-
νυμο: Ε.ΕΦ.Ο.Β.Α./L.AP.E.S.D.», το οποίο εξυπηρετεί τις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά 
αντικείμενα των εφαρμοσμένων οικονομικών και της 
βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στην ορθολογική δια-
χείριση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντι-
κών πόρων, τη μελέτη των βασικών συντελεστών που 
καθορίζουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την 
ανάλυση του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτο-
γενούς τομέα παραγωγής, τη μελέτη διερεύνησης των 
αναγκών και της συμπεριφοράς του καταναλωτή καθώς 
και την ανάλυση της επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ, 
εφοδιαστικής αλυσίδας και διοίκησης.

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΥ (LABORATORY OF SUBSTAINABLE TOURISM AND 
CULTURE) - Ακρώνυμο: Ε.ΒΙ.ΤΟ.Π./L.S.T.C.», το οποίο εξυ-
πηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στη βιώσιμη ανά-
πτυξη και διαχείριση τουρισμού, την τέχνη, τον πολιτι-
σμό και την πολιτιστική κληρονομιά, την ολοκληρωμένη 
διαχείριση (μάνατζμεντ) και μάρκετινγκ της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχα-
νία, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τις πολιτιστικές 
διαδρομές, τη διοίκηση ολικής ποιότητας, τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις (start up) στον τουρισμό, τον πολιτισμό και 
τον ελεύθερο χρόνο, την καινοτομία στις τουριστικές 
υπηρεσίες και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

4. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (LABORATORY 
OF PSYCHOEDUCATION) - Ακρώνυμο: Ε.ΨΥ.ΠΑΙ./EDU.
PSY.LAB.», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντι-
κείμενα της αγωγής και της ψυχολογίας της εκπαίδευσης 
με έμφαση στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και την 
αποτελεσματική διδασκαλία, τη διδακτική μεθοδολογία, 
την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τις δυσκολίες μάθησης, 
προσαρμογής και επικοινωνίας στο σχολείο και την οι-
κογένεια, τη σχολική συμβουλευτική, την καινοτομία και 
δημιουργικότητα στην εκπαίδευση, τον ρόλο της οικο-
γένειας και του σχολείου στην ανάπτυξη του παιδιού, τη 
διαχείριση της επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον, την 
ψυχολογία και την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Το Ε.ΨΥ.ΠΑΙ. στοχεύει στην προαγωγή της επιστήμης 
μέσω (α) της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων 
σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς, (β) της 
ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και της 
τοπικής κοινωνίας σε θέματα αγωγής, παιδαγωγικής ψυ-
χολογίας και συμβουλευτικής και (γ) της επιμόρφωσης 
επαγγελματικών ομάδων.

και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία

Ιδρύονται στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανά-
πτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πα-
νεπιστημίου, τα Εργαστήρια με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ANΘΡΩΠΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (LABORATORY OF HUMAN 
ECOLOGY) - Ακρώνυμο: ΕΡ.ΑΝΘΡ.ΟΙΚ./H.EC.LAB», «ΕΡΓΑΣ-
ΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LABORATORY OF APPLIED ECONOMICS 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT)  - Ακρώνυμο: 
Ε.ΕΦ.Ο.Β.Α./L.AP.E.S.D.», ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣ-
ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (LABORATORY OF SUBSTAINABLE 
TOURISM AND CULTURE) - Ακρώνυμο: Ε.ΒΙ.ΤΟ.Π./L.S.T.C.», 
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (LABORATORY OF 
PSYCHOEDUCATION) - Ακρώνυμο: Ε.ΨΥ.ΠΑΙ./EDU.PSY.
LAB.».

Τα Εργαστήρια εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικεί-
μενα:

Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ANΘΡΩΠΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (LABORATORY 
OF HUMAN ECOLOGY) - Ακρώνυμο: ΕΡ.ΑΝΘΡ.ΟΙΚ./H.EC.LAB» 
στα γνωστικά αντικείμενα: Οικιακή Οικονομία. Βιωσι-
μότητα και Ποιότητα Ζωής της Οικογένειας. Φυσικό Πε-
ριβάλλον και Οικολογία. Ανθρωπογενές και Δομημένο 
Περιβάλλον. Βιώσιμη διατροφή του Ανθρώπου. Επισι-
τιστική ασφάλεια και σπατάλη τροφίμων, Κύκλος ζωής 
και αξίας των προϊόντων. Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία. Συμμετοχική Ανάπτυξη. Οικιακή Τεχνολογία.

Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LABORATORY OF APPLIED 
ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT) - Ακρώ-
νυμο: Ε.ΕΦ.Ο.Β.Α./L.AP.E.S.D.», στα γνωστικά αντικείμενα: 
Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών πόρων. Μελέτη των βασικών συντε-
λεστών που καθορίζουν την τοπ ική και περιφερειακή 
ανάπτυξη. Ανάλυση του πρωτογενή, δευτερογενή και 
τριτογενή τομέα παραγωγής. Μελέτη διερεύνησης των 
αναγκών και της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Ανάλυ-
ση της επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ, εφοδιαστικής 
αλυσίδας και διοίκησης.

Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΥ (LABORATORY OF SUBSTAINABLE TOURISM AND 
CULTURE) - Ακρώνυμο: Ε.ΒΙ.ΤΟ.Π./L.S.T.C.» στα γνωστικά 
αντικείμενα: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Τουρι-
σμού. Τέχνη, Πολιτισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά.
Ολοκληρωμένη Διαχείριση (Μάνατζμεντ) και Μάρκε-
τινγκ Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πολιτιστική και Δημι-
ουργική Βιομηχανία.

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Πολιτιστικές Δια-
δρομές. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Νεοφυείς επιχει-
ρήσεις (Start Up) στον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον 
ελεύθερο χρόνο. Καινοτομία στις τουριστικές υπηρεσίες 
και τις εναλλακτικές μορφές.

Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (LABORATORY 
OF PSYCHOEDUCATION) - Ακρώνυμο: Ε.ΨΥ.ΠΑΙ./EDU.PSY.
LAB.» στα γνωστικά αντικείμενα: Ανάπτυξη εκπαιδευτι-
κού και αποτελεσματική διδασκαλία. Διδακτική μεθοδο-
λογία. Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Δυσκολίες μάθησης, 
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προσαρμογής και επικοινωνίας. Σχολείο και οικογένεια. 
Σχολική συμβουλευτική. Καινοτομία και δημιουργικότη-
τα στην εκπαίδευση. Ανάπτυξη παιδιού. Ο ρόλος της οι-
κογένειας και του σχολείου στην ανάπτυξη του παιδιού. -
Διαχείριση της επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον. 
Ψυχολογία για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκπαίδευση για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

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

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Τα Εργαστήρια: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ANΘΡΩΠΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
(LABORATORY OF HUMAN ECOLOGY) - Ακρώνυμο: ΕΡ. ΑΝΘΡ.
ΟΙΚ./H.EC.LAB», «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LABORATORY OF 
APPLIED ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT) - 
Ακρώνυμο: Ε.ΕΦ.Ο.Β.Α./ L.AP.E.S.D.», ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙ-
ΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (LABORATORY OF 
SUBSTAINABLE TOURISM AND CULTURE) - Ακρώνυμο: 
Ε.ΒΙ.ΤΟ.Π./L.S.T.C.», «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
Σ (LABORATORY OF PSYCHOEDUCATION) - Ακρώνυμο: 
Ε.ΨΥ.ΠΑΙ./EDU.PSY.LAB.» έχουν ως αποστολή:

1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς 
και σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του 
Εργαστηρίων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος 
σπουδών.

2. 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.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων ανα-
γνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας.

5. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τ.λ.) σε 
θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

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

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

8. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Τα Εργαστήρια: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ANΘΡΩΠΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
(LABORATORY OF HUMAN ECOLOGY) - Ακρώνυμο: ΕΡ. ΑΝΘΡ. 
ΟΙΚ./H.EC.LAB», «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LABORATORY OF 
APPLIED ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT) - 
Ακρώνυμο: Ε.ΕΦ.Ο.Β.Α./L.AP.E.S.D.», ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙ-
ΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (LABORATORY OF 
SUBSTAINABLE TOURISM AND CULTURE)  - Ακρώνυμο: 
Ε.ΒΙ.ΤΟ.Π./L.S.T.C.», «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
(LABORATORY OF PSYCHOEDUCATION) - Ακρώνυμο: Ε.ΨΥ.
ΠΑΙ./EDU.PSY.LAB.», στελεχώνονται από:

1. Καθηγήτριες/καθηγητές του Τμήματος Οικονομίας 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης που το γνωστικό τους αντικεί-
μενο συμπίπτει με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργα-
στηρίου, 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), 
μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), που το 
γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με 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.

Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοικη-
τικές υποστήριξης, τα Εργαστήρια μπορούν να προβαί-
νουν σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού 
και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του εκάστου Εργαστηρίου εκλέγεται με 
τριετή θητεία από τη Συνέλευση του Τμήματος. Το γνω-
στικό αντικείμενο του Διευθυντή πρέπει να συμπίπτει 
με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευ-
θυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του 
επίκουρου καθηγητή και εκλέγεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 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. Είναι δυνατή η εκλογή 
του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες 
από μία θητείες.

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,
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- η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
ετησίου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, 
καθώς και για τη στελέχωση του Εργαστηρίου,

- η εισήγηση στη Συνέλευση της Σχολής για: α) τον 
ορισμό υπολόγων αναλωσίμων υλικών, του κινητού 
εξοπλισμού και των χώρων και β) την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού του εργαστηρίου,

- η μέριμνα για την υποβολή προτάσεων και τη διεκ-
περαίωση ερευνητικών προγραμμάτων,

- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετή 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

Τα Εργαστήρια είναι εγκατεστημένα στους χώρους 
του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίων

1. Τα Εργαστήρια λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Το ωράριο 
εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται 
για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΧΠ.

2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλι-
σμός των Εργαστηρίων χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν 
από το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχο-
λούνται ή συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

3. Ο Διευθυντής κάθε Εργαστηρίου έχει την ευθύνη 
για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησι-
μοποίηση υλικών που ανήκουν σ ε αυτό, την παραμονή 
του προσωπικού, των φοιτητών και των επισκεπτών. Συ-
ντονίζει κάθε εργασία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου των μελών του και της 
αποστολής του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8 
Πόροι

Τα Εργαστήρια θα επιδιώξουν την προσέλκυση πρό-
σθετων πόρων με σκοπό την ερευνητική τους ανάπτυξη 
και την ενίσχυση ερευνητών.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

- Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.

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 
Τίτλοι

Οι τίτλοι των Εργαστηρίων είναι «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ANΘΡΩ-
ΠΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (LABORATORY OF HUMAN ECOLOGY) - 
Ακρώνυμο: ΕΡ.ΑΝΘΡ.ΟΙΚ./H.EC.LAB», «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ (LABORATORY OF APPLIED ECONOMICS AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT) Ακρώνυμο: Ε.ΕΦ.Ο.Β.Α./L.
AP.E.S.D.», ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ (LABORATORY OF SUBSTAINABLE TOURISM 
AND CULTURE)  - Ακρώνυμο: Ε.ΒΙ.ΤΟ.Π./L.S.T.C.», «ΕΡ-
ΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (LABORATORY OF 
PSYCHOEDUCATION) - Ακρώνυμο: Ε.ΨΥ.ΠΑΙ./EDU.PSY.
LAB.» και αναγράφονται σε κάθε έντυπό τους, μαζί με 
το λογότυπό της Σχολής και του ΧΠ.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Ι

Αριθμ. 11913 (2)
    Ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Ερ-

γαστήριο Γεωγραφίας Υπαίθρου και Συστημάτων 

Γεωργίας Ακριβείας» του Τμήματος Γεωγραφίας 

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου και καθορισμός του Εσωτερι-

κού Κανονισμού του. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α’ 31), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία 127425/Ζ1/26.07.2018 (ΑΔΑ: 
6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ) «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτα-
νη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 463).

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

4. Την απόφαση της υπ’ αρ. 10/17.02.2021 Συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση Εργαστηρίου.
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5. Την απόφαση της υπ’ αρ. 39/10.06.2021 Συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 
2.1 «Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου 
με τίτλο «Εργαστήριο Γεωγραφίας Υπαίθρου και Συστη-
μάτων Γεωργίας Ακριβείας» Ακρώνυμο «PrecFarm» του 
Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

6. Την Έκθεση Σκοπιμότητας Ίδρυσης του Εργαστη-
ρίου.

7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 

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

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Ερ-
γαστήριο Γεωγραφίας Υπαίθρου και Συστημάτων Γεωρ-
γίας Ακριβείας» του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία

Ιδρύεται στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Γεωγραφί-
ας Υπαίθρου και Συστημάτων Γεωργίας Ακριβείας», με 
ακρώνυμο «PrecFarm».

Το Εργαστήριο Γεωγραφίας Υπαίθρου και Συστημά-
των Γεωργίας Ακριβείας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της 
μελέτης, αξιολόγησης και σχεδιασμού αγροτικών συ-
στημάτων ακριβείας.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αυτές αφορούν:
- στην κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών του Τμήματος, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και 
μεταδιδακτορικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο διεθνών 
ανταλλαγών

- στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
σε συναφή θέματα,

- στην ανάπτυξη, συντονισμό και υλοποίηση ερευνη-
τικών προγραμμάτων σε

συνεργασία με άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς 
και κέντρα έρευνας,

- στη οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, κι 
εκθέσεων σχετικών με τα

παραπάνω θέματα και
- στη δημοσιοποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και τη διάχυση γνώσεων που 
αφορούν στα παραπάνω αντικείμενα με σκοπό την περι-
βαλλοντική εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

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

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)

Το Εργαστήριο Γεωγραφίας Υπαίθρου και Συστημά-
των Γεωργίας Ακριβείας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της 
μελέτης, αξιολόγησης και σχεδιασμού αγροτικών συ-
στημάτων ακριβείας που θα αφορούν σε:

(α) παρακολούθηση της παραγωγικής δραστηριότητας,
(β) καταγραφή και ανάλυση περιβαλλοντικών και αβι-

οτικών χαρακτηριστικών αγροτικών περιοχών,
(γ) καταγραφή και ανάλυση εισροών και εκροών αγρο-

τικών εκμεταλλεύσεων,
(δ) καταγραφή και ανάλυση δεδομένων θρέψης, φυ-

τοπροστασίας με έμφαση σε εχθρούς και ασθένειες 
καλλιεργειών, για την προστασία της ασφάλειας των 
προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος και 
των φυσικών πόρων,

(ε) καταγραφή και ανάλυση δεδομένων κάλυψης δια-
τροφικών αναγκών, εχθρών και ασθενειών εκτρεφόμε-
νων ζώων, για την προστασία της ασφάλειας και ευζωίας 
των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων,

(στ) σχεδιασμό συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ολο-
κληρωμένης διαχείρισης με χρήση πρακτικών γεωργίας 
ακριβείας

(ζ) σχεδιασμό αγροπεριβαλλοντικών πολιτικών και 
πολιτικών διαχείρισης της γης.

Οι μέθοδοι ανάλυσης λαμβάνουν υπόψη το χώρο και 
το χρόνο, αλλά και τοπικές ιδιαιτερότητες και συνδυ-
άζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους και μεγάλη 
ποικιλία τεχνικών.

Ο σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ερευνητική ανάπτυ-
ξη, πιλοτική εφαρμογή και εμπορική αξιοποίηση συστη-
μάτων παρακολούθησης πρακτικών, ιχνηλασιμότητας 
και διασφάλισης ποιότητας καλλιεργειών και κτηνοτρο-
φικών συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών σε:

- Άλλους ερευνητές/τριες και ερευνητικά εργαστήρια.
- Παραγωγούς, ομάδες παραγωγών.
- Συνεταιρισμούς, Ενώσεις.
- Επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων ή διεπαγγελ-

ματικές οργανώσεις.
- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Φορείς σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης 

πολιτικών.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα περιλαμβάνουν 

το σχεδιασμό, εφαρμογή, πιλοτική λειτουργεία και εμπο-
ρική αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων, προσαρμοσμέ-
νων σε καλλιέργειες - εκτροφές και σε συγκεκριμένες 
περιοχές.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο Γεωγραφίας Υπαίθρου και Συστημά-
των Γεωργίας Ακριβείας στελεχώνεται από Διδακτικό και 
Ερευνητικό Προσωπικό του οποίου η επιστημονική ενα-
σχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστη-
μονικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου, καθώς 
και από λοιπό Προσωπικό του Τμήματος Γεωγραφίας του 
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Πανεπιστημίου Αιγαίου (π.χ. Μέλη Ε.Ε.Π.Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π.Δι-
οικ. Προσωπικό) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι κύριοι χρήστες του έργου είναι, ως εκ τούτου, το 
μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (ΔΕΠ), φοιτητές (μετα-
πτυχιακοί και προπτυχιακοί, καθώς και υποψήφιοι διδά-
κτορες) και οι συμβατικώς εργαζόμενοι στα ερευνητικά 
έργα που κατά καιρούς υλοποιούνται στο Εργαστήριο. 
Επίσης, το Εργαστήριο δέχεται και φιλοξενεί συχνά τόσο 
μεμονωμένους φοιτητές από άλλες χώρες στο πλαίσιο 
της εκπόνησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τους 
διατριβών, όσο και μεγαλύτερων ομάδων με ερευνη-
τικούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τέλος, συχνά φιλοξε-
νεί ερευνητές - καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια στο 
πλαίσιο ερευνών τους στη Λέσβο και σε συνεργασία με 
το Εργαστήριο.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

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

Ο/Η Διευθυντής/ντρια αναπληρώνεται, σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου 
γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδι-
κότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από 
την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι 
και τη βαθμίδα του επίκουρου.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εργαστηρίου ασκεί τις αρ-
μοδιότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως, 
ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η 
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα 
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του 
Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος 
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη-
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το Εργαστήριο.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπι-
στημίου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα χώρων, για τη 
διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκα-
τάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που 
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.

Άρθρο 7
Λειτουργία
(κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου)

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο εγκα-
τάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργα-
στηρίου. Οι χώροι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
από τα μέλη του Εργαστηρίου ή/και συνεργαζόμενους/
ες ερευνητές/τριες και σε ώρες εκτός λειτουργίας με τη 
σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας ή άλλων με-
λών ΔΕΠ ή τεχνικού προσωπικού.

Ο Διευθυντής/τρια ενημερώνεται πριν από τη διεξα-
γωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Αναλυτικές προβλέψεις για τη λειτουργία και την 
ασφάλεια στο χώρο του Εργαστηρίου καθορίζονται με 
Απόφαση Συνέλευσης.

Άρθρο 8
Έσοδα - Πόροι

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

προέρχονται από:
α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
(Α΄ 53).

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για 
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

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

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

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

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Υπεύθυνος/η για την τήρηση είναι ο/η Διευθυντής/
τρια του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Γεω-
γραφίας Υπαίθρου και Συστημάτων Γεωργίας Ακριβείας», 
με ακρώνυμο «PrecFarm» και αναγράφεται σε κάθε έντυ-
πό του, μαζί με το διακριτικό του τίτλο. Ο τίτλος αυτός 
καθώς και τα στοιχεία του/της Διευθυντή/τριας του ερ-
γαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του τμήματος 
που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.

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

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

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 14 Ιουνίου 2021

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

Αριθμ. ΔΦ 2.1/10184 (3)
    Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστη-

μών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή και Λειτουργία, 

διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα 
της παρ. 3 του άρθρου 9, της παρ. 4 του άρθρου 10, 
της περ. ια της παρ. 2, του άρθρου 13 και του άρθρου 84.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπ’ αρ. ADMIN 2007/07-06-2019 πράξη του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) «Αυτοδίκαιη μεταφορά 
από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 
έως 10 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του πάσης φύσεως προ-
σωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω 
ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», 
(Β΄ 2516 και διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 4244/2019).

5. Την υπ’ αρ. 2/26-06-2019 (θέμα 7ο Εισήγηση για την 
ίδρυση τριών Τομέων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, 
που διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΦ 3109/05-03-
2020 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών.

6. Την απόφαση της υπ’ αρ. 11/08-05-2020 Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος.

7. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).

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

την ίδρυση τριών (3) Τομέων στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, σύμ-
φωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
ως ακολούθως:

1. Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής,
2. Τομέας Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής και
3. Τομέας Οικονομετρικής - Στατιστικής Ανάλυσης και 

Ψηφιακής Οικονομίας,
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
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*02029270507210008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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