
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντος μέλους ΕΕΠ του Τμήματος Τμήματος Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (έδρα Θεσ-
σαλονίκη).

2 Έγκριση Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επι-
στημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργα-
στήριο Γεωργίας Ακριβείας», διεθνής ονομασία 
«Precision Agriculture Laboratory» και διακριτικό 
τίτλο «PEARL LAB» στο Τμήμα Γεωπονίας - Αγρο-
τεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 18848 (1)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντος μέλους ΕΕΠ του Τμήματος Τμήματος Επιστή-

μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (έδρα Θεσ-

σαλονίκη). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 

και του ν. 4009/2011 (Α’ 195). 
2. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83). 
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 εγκύκλιο 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ). 

4. Την υπό στοιχεία 92675/Ζ2/7-6-2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Γ’ 1042). 

5. Την υπ’ αρ. 30271/18-6-2019 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Α.Π.Θ.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, αρ. συνεδρ. 606/24-3-2021, για τον κα-
θορισμό γνωστικού αντικειμένου του Βασιλείου Πανου-
τσακόπουλου του Γεωργίου, μέλους ΕΕΠ του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό ή 
επιστημονικό - ερευνητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών και τη γνώμη του Τομέα Αθλημάτων 
του Τμήματος (έγγραφο του Τμήματος Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
υπ’ αρ. 17275/31-3-2021). 

7. Την αίτηση του παραπάνω μέλους Ε.Ε.Π. του Τμή-
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη για τον καθορισμό του γνωστικού 
αντικειμένου του. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Βασιλείου Πανουτσα-
κόπουλου του Γεωργίου, υπηρετούντος μέλους Ε.Ε.Π. του 
Τομέα Αθλημάτων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της 
Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθορίζε-
ται ως εξής: «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός με ειδίκευση 
στον Κλασικό Αθλητισμό».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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   Αριθμ. ΔΦ 15/5777 (2)
Έγκριση Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευ-

νας του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών 

Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-

λάδος. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές δι-
ατάξεις». Μέρος Α’ Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνο-
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κεφάλαιο Α’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Κεφάλαιο Β’ Ένταξη των Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Α’ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 45.

3. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 διευκρι-
νιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά 
θέματα».

4. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/3763/17-12-2019 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση σχεδίου 
οργάνωσης και δομής διοικητικών υπηρεσιών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)» (Β’ 4760).

5. Την υπ’ αρ. 15/10-03-2021 (Θέμα 3ο «Έγκριση Κανο-
νισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμή-
μα Χημείας), απόφαση της συνεδρίασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών 
με τον συνημμένο σε αυτή Κανονισμό Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας.

6. Την υπ’ αρ. 10/26-03-2021 (θέμα 7ο) απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με την οποία εγκρί-
θηκε ο Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμή-
ματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών.

7. Την υπό στοιχεία ΔΦ2.1/17090/27-10-2020 από-
φαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος, περί έγκρισης του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(Β’ 4889) και ιδίως το άρθρο 77 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - ΜΕ-
ΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.

8. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρό-
τηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

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

Την έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελ-
λάδος (ΔΙΠΑΕ) παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα 
διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΜΕ), σε πεδία 
που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα 
γνωστικά αντικείμενα των Τομέων και των Εργαστηρί-
ων του. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης ΜΕ στο Τμήμα 
Χημείας είναι οι ακόλουθοι:

1. Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής 
διατριβής των ερευνητών/ερευνητριών σε νέες επιστη-
μονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα.

2. Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν 
στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρ-
μογών της.

3. Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στο Τμήμα, 
συναφών με την επιστημονική περιοχή της διατριβής 
του/της ερευνητή/τριας (ΜεΕρ).

4. Η συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών 
προβλημάτων που απασχολούν το Τμήμα.

5. Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η 
μεταφορά τεχνογνωσίας.

6. Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστη-
μονικής έρευνας.

7. Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής 
διάκριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος Χημείας 
του ΔΙΠΑΕ.

Άρθρο 2
Αρμόδια όργανα για την εκπόνηση 
μεταδιδακτορικής έρευνας

Αρμόδιο όργανα για την οργάνωση και λειτουργία της 
ΜΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις είναι η 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος (Γ.Σ.). Η Συνέλευση του 
Τμήματος, που έχει τις εξής αρμοδιότητες:

-  Προκήρυξης θέσεων μεταδιδακτόρων ερευνητών/
ερευνητριών (ΜεΕρ),

- Καθορισμού προσόντων των ΜεΕρ,
- Έγκρισης των αιτημάτων εκπόνησης ΜΕ,
-  Ρυθμίσεων άλλων θεμάτων που αφορούν την οργά-

νωση και λειτουργία της ΜΕ,
- Έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης ΜΕ.

Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας

3.1. Το Τμήμα δύνανται να προκηρύσσει θέσεις ΜεΕρ, 
τις οποίες δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του. Στην προκή-
ρυξη αναφέρονται οι όροι και η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής υποψηφιοτήτων, καθώς και οι υποχρεώσεις 
των ΜεΕρ σχετικά με τη συμμετοχή τους στην έρευνα 
και διδασκαλία, με τα παραδοτέα και την ολοκλήρωση 
εκπόνησης της ΜΕ.

3.2. Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη 
Συνέλευσή του, δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους 
ερευνητές/ενδιαφερόμενες ερευνήτριες, οι οποίες κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του. (βλ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ Α).
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3.3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση ΜΕ 
έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από 
ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με 
αυτό της προτεινόμενης ΜΕ.

3.4. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες οφείλουν να έχουν άρι-
στη γνώση της γλώσσας στην οποία θα δημοσιεύσουν 
τα αποτελέσματα της ΜΕ.

Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα του μέλους ΔΕΠ 
(από τις βαθμίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή ή 
του επίκουρου καθηγητή ή του ομότιμου καθηγητή του 
Τμήματος), υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο εν-
διαφερόμενος υποψήφιος να πραγματοποιήσει ΜΕ. Η 
αίτηση συνοδεύεται από αποδοχή επίβλεψης της ΜΕ από 
τον προτεινόμενο ΕπΚα και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής.

2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον 
υπάρχει) ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής.

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Κατάλογο επιστημονικών εργασιών που έχουν δη-

μοσιευθεί/εκπονηθεί.
5. Πρόταση εκπόνησης ΜΕ βάσει της οποίας θα τεκ-

μαίρεται η σημασία και η συμβολή της στην επιστήμη, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα που έχει καθιερώσει το Τμήμα 
(βλ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

Επιπλέον δικαιολογητικά ή ειδικότερες ρυθμίσεις, σύμ-
φωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι δυνατόν να προ-
βλέπονται στη σχετική προκήρυξη, κατόπιν απόφασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

3.5. Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλ-
λονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κάθε υποψηφίου, πρωτοκολλεί τις αιτήσεις και αφού 
προβεί στον απαραίτητο τυπικό έλεγχο πληρότητας των 
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, κατηγοριοποιεί τις 
αιτήσεις ανάλογα με τη συνάφεια του γνωστικού αντι-
κειμένου και τις προωθεί στη Συνέλευση του Τμήματος.

3.6. Η Γ.Σ. του Τμήματος εξετάζει τη συνάφεια της 
πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα και τις ερευνη-
τικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα και ακολούθως 
την εγκρίνει ή την απορρίπτει ή ζητά την προσκόμιση 
πρόσθετων δικαιολογητικών. Η Πρόταση (βλ. υπόδειγμα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) υπογράφεται από τον ΕπΚα.

Μέλη ΔΕΠ μπορούν να αναλαμβάνουν την επίβλεψη 
εκπόνησης ΜΕ, σε αναλογία με τις λοιπές υποχρεώσεις 
τους στα προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών σπουδών. Το Τμήμα, με απόφαση της 
Συνέλευσής του, μπορεί να αποφασίζει για τον ανώτατο 
αριθμό ΜεΕρ που μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα ένα 
μέλος ΔΕΠ.

Εφόσον τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης της 
έρευνας και μετά από εισήγηση του ΕπΚα, η Συνέλευση 
του Τμήματος εγκρίνει ταυτόχρονα την αίτηση εκπόνη-
σης ΜΕ και τον ΕπΚα.

3.7. Κατ’ εξαίρεση, προβλέπεται η δυνατότητα αποδο-
χής ΜεΕρ, χωρίς διαδικασία δημοσίευσης πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα με την 
υποβολή αίτησης προς τη Γ.Σ. του Τμήματος, εφόσον 
ο/η ενδιαφερόμενος/η πληροί τις απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις, διαθέτει αποδεδειγμένα επιστημονικό προφίλ 
υψηλού επιπέδου, υποβάλλει ενδιαφέρουσα ερευνητική 
πρόταση και έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση για 
τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας. Για την απο-
δοχή του/της μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας με 
την υποβολή αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο 
Τμήμα εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται 
στο παρόν άρθρο.

3.8. Η Γραμματεία του Τμήματος εγγράφει τους ΜεΕρ. 
Η ημερομηνία λήψης της απόφασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος για αποδοχή ΜεΕρ, αποτελεί την ημερομηνία 
έναρξης της ΜΕ.

3.9. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει την Επι-
τροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του ΔΙΠΑΕ για 
την εγγραφή των ΜεΕρ και το αντικείμενο της έρευνάς 
τους.

Άρθρο 4
Xρονική διάρκεια εκπόνησης 
μεταδιδακτορικής έρευνας

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης και όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις δύνανται οι ΜεΕρ να αιτούνται παράταση, 
με σχετική τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή ο ΕπΚα 
υποβάλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος έκθεση 
Αξιολόγησης της ΜΕ, εκθέτοντας τη συνολική πρόοδο 
της έρευνας, βάσει της οποίας αξιολογείται και η σκο-
πιμότητα της αιτούμενης παράτασης. Η Συνέλευση του 
Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση Αξιολόγησης 
του ΕπΚα αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη 
της αίτησης παράτασης.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπόνηση ΜΕ στο ίδιο ή 
σε άλλο Τμήμα του Ιδρύματος ή άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, εκτός και αν η Συνέλευση του Τμήματος 
αποφασίσει διαφορετικά μετά από εισήγηση του ΕπΚα.

Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής, μετάκλησης ή 
αδυναμίας παρακολούθησης της ΜΕ από τον ΕπΚα, με 
απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ορίζεται νέος ΕπΚα.

Σε περίπτωση δυσλειτουργικής συνεργασίας μεταξύ 
του ΜεΕρ και ΕπΚα, είναι δυνατή η αλλαγή ΕπΚα κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησης του ΜεΕρ και απόφαση της Γ.Σ. 
του Τμήματος.

Ο ΕπΚα δύναται να συνεχίζει την επίβλεψη ΜΕ και όταν 
βρίσκεται σε άδεια μεγάλης διάρκειας.

Άρθρο 5
Παροχές στους/στις μεταδιδάκτορες 
ερευνητές/τριες

5.1. Οι ΜεΕρ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ χρη-
σιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος, με 
απόλυτο σεβασμό στην ακαδημαϊκή δεοντολογία.

5.2. Οι ΜεΕρ έχουν πρόσβαση στα Εργαστήρια του 
Τμήματος ή και άλλων Τμημάτων του ΔΙΑΠΕ και στον 
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αντίστοιχο εξοπλισμό τους, στις βιβλιοθήκες του Ιδρύμα-
τος με δικαίωμα δανεισμού, καθώς και στις νησίδες Η/Υ.

5.3. Οι ΜεΕρ δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά για συμμετοχή τους σε συνέδρια, αναλώσιμα, 
εξοπλισμό και υπηρεσίες για υλοποίηση της έρευνάς 
τους, μετρήσεις πεδίου και αποζημίωση υποστηρικτικού 
προσωπικού, κ.λπ.) από τον προϋπολογισμό του Τμή-
ματος ή της Σχολής μετά από σχετικές αποφάσεις της 
Συνέλευσης ή της Κοσμητείας.

5.4. Οι ΜεΕρ σε συνεργασία με τον ΕπΚα, μπορούν να 
υποβάλλουν προτάσεις ερευνητικών έργων και δύνανται 
να αμείβονται από αυτά με απόφαση του ΕπΚα. Οι ΜεΕρ 
δύνανται επίσης να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς 
ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα.

5.5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν τεκμηρι-
ωμένης εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος και με 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, δύναται να απο-
νέμεται διάκριση (βραβείο Αριστείας) σε ΜεΕρ για την 
καινοτομία ή πρωτοτυπία του ερευνητικού έργου, αφού 
προηγουμένως αξιολογηθεί από τη Σύγκλητο του ΔΙΠΑΕ.

5.6. Ο τίτλος του μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνή-
τριας δεν εγείρει οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής του 
από το Ίδρυμα.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια

6.1. Οι ΜεΕρ οφείλουν να συντάσσουν ετήσια έκθεση 
προόδου της ΜΕ σε συνεργασία με τον ΕπΚα, η οποία 
κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέ-
ρωση. Η έκθεση προόδου αξιολογείται από τον ΕπΚα, ο 
οποίος συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης και το καταθέ-
τει στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση.

6.2. Με σύμφωνη γνώμη του ΕπΚα, οι ΜεΕρ δύνανται 
να παρουσιάζουν την πρόοδο της ΜΕ, σε σεμινάρια, 
διαλέξεις ή άλλες δράσεις που διοργανώνονται από το 
Τμήμα, με ευθύνη του ΕπΚα, με απώτερο στόχο την ευ-
ρύτερη αναγνώριση της ΜΕ.

6.3. Οι ΜεΕρ είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν σε 
κάθε δημοσίευση ή παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της ΜΕ, το Εργαστήριο, το Τμήμα Χημείας και τη Σχολή 
Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ, όπου εκπονούν τη ΜΕ 
(academic affiliation).

6.4. Οι ΜεΕρ οφείλουν να τηρούν τον Εσωτερικό Κα-
νονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος, της Σχολής και του 
Τμήματος.

6.5. Οι ΜεΕρ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ δύ-
νανται να παραβρίσκονται με φυσική παρουσία στους 
πανεπιστημιακούς χώρους για ένα ελάχιστο χρονικό δι-
άστημα, όπως αυτό ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος, μετά από εισήγηση του ΕπΚα. Επίσης, οφείλουν να 
παρέχουν ερευνητικό και διδακτικό έργο (συνεπικουρία 
ή/και αυτοδύναμο), που τους ανατίθεται από τη Συνέλευ-
ση του Τμήματος, μετά από αίτημά τους και εισήγηση του 
ΕπΚα, εφόσον, και, όπως προβλέπεται, στην προκήρυξη 
της αντίστοιχης θέσης ΜεΕρ.

6.6. Οι ΜεΕρ πριν την έναρξη της εκπόνησης της ΜΕ 
είναι απαραίτητο να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαι-
ολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος:

I.  Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που ανήκει ο 
ΜεΕρ.

II.  Σε περίπτωση που ο ΜεΕρ δεν είναι ασφαλισμένος, 
οφείλει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
από ιδιωτική εταιρεία για Προσωπικό ατύχημα και 
Αστική ευθύνη υπέρ τρίτων.

Άρθρο 7
Περάτωση μεταδιδακτορικής έρευνας

7.1. Οι ΜεΕρ, σε συνεργασία με τον ΕπΚα συντάσσουν 
και υποβάλλουν στη Γ.Σ.ΕΣ. του Τμήματος την Έκθεση 
Περάτωσης της ΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει 
θεσπίσει το Τμήμα (βλ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

7.2. Μετά την υποβολή της Έκθεσης Περάτωσης της ΜΕ, 
οι ΜεΕρ θα πρέπει να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της 
ΜΕ σε ημερομηνία και χώρο που ορίζονται από τον ΕπΚα.

7.3. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους, 
χορηγείται Βεβαίωση (Πιστοποιητικό) εκπόνησης Μ.Ε., 
στην οποία αναφέρεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματε-
πώνυμο, το όνομα πατρός, ο τόπος καταγωγής του ΜεΕρ, 
το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ο χρόνος 
διεξαγωγής της ΜΕ και το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα 
του ΕπΚα. Η Βεβαίωση (Πιστοποιητικό) υπογράφεται από 
τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η Βεβαίωση (Πιστοποιητικό) 
σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

7.4. Μετά την περάτωση της ΜΕ, η Γραμματεία του 
Τμήματος ενημερώνει την Επιτροπή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος.

Άρθρο 8
Διαγραφή μεταδιδάκτορα 
ερευνητή/ερευνήτριας

Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος είναι δυνατή η δι-
αγραφή ΜεΕρ για τους παρακάτω λόγους:

i. Μη τήρηση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές πε-
ριγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.

ii. Παραβίασης βασικών αρχών ακαδημαϊκής δεοντο-
λογίας και μη τήρηση του Κανονισμού Ηθικής και Δεο-
ντολογίας της Έρευνας του ΔΙΠΑΕ.

iii. Συμπεριφορά του μεταδιδακτορικού ερευνητή, η 
οποία εκθέτει ή ζημιώνει το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα 
Χημείας.

iv. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ίδιο τον με-
ταδιδακτορικό ερευνητή.

Είναι δυνατή η αναστολή της εκπόνησης ΜΕ για πε-
ριορισμένο χρονικό διάστημα, κατόπιν αίτησης των 
ενδιαφερομένων, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς 
λόγους, θετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής και 
απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος.

Άρθρο 9
Συνεπίβλεψη μεταδιδακτορικής έρευνας 
με Τμήματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα

Το Τμήμα δύναται να προχωρεί στη συνεπίβλεψη ΜΕ 
με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής, 
με Τμήματα ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς 
και με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα, όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 13 του ν. 4310/2014, με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. 
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Σε κάθε περίπτωση τα συνεργαζόμενα Τμήματα οφεί-
λουν να καταρτίσουν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 
Στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα πρέπει να καθο-
ρίζονται τα απαραίτητα προσόντα του ΜεΕρ, η διάρκεια 
εκπόνησης, τα αρμόδια όργανα οργάνωσης και λειτουρ-
γίας της ΜΕ, οι πιθανοί πόροι χρηματοδότησης (στους 
οποίους θα συμπεριλαμβάνονται και οι τρόποι κάλυψης 
εξόδων), οι παροχές και υποχρεώσεις των ΜεΕρ, κ.α. Η 
σύναψη συνεργασίας για τη συνεπίβλεψη μεταδιδακτο-
ρικής έρευνας εγκρίνεται από τις Συνελεύσεις των Τμη-
μάτων και τις οικείες Συγκλήτους ή τα αρμόδια όργανα 
των ερευνητικών κέντρων.

Άρθρο 10 
Διασφάλιση Ποιότητας

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΙΠΑΕ, κατόπιν ει-
σήγησης της ΕΜΣ, θεσπίζεται διαδικασία εσωτερικής 
αξιολόγησης της ΜΕ.

Άρθρο 11
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθ-
μίζονται σύμφωνα με τον ν. 2121/1993, όπως ισχύει και 
τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΙΠΑΕ.

Άρθρο 12 
Τηρούμενα αρχεία

Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται ειδικό Μητρώο 
ΜεΕρ, στο οποίο καταγράφονται για κάθε ΜεΕρ: το ονο-
ματεπώνυμο και όνομα πατρός, το ίδρυμα που απένειμε 
τον διδακτορικό τίτλο, ο τίτλος της ΜΕ, η ημερομηνία 
έναρξης και περάτωσης της ΜΕ, ο ΕπΚα και η Έκθεση 
Περάτωσης της ΜΕ.

Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
αφορά όσους μεταδιδάκτορες γίνουν δεκτοί μετά την 
ημερομηνία αυτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. Υπόδειγμα αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής 

έρευνας.
Β. Υπόδειγμα πρότασης εκπόνησης μεταδιδακτορικής 

έρευνας.
Γ. Υπόδειγμα εντύπου έκθεσης περάτωσης μεταδιδα-

κτορικής έρευνας.
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 6 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 
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   Αριθμ. 5620/21/ΓΠ (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργα-

στήριο Γεωργίας Ακριβείας», διεθνής ονομασία 

«Precision Agriculture Laboratory» και διακριτικό 

τίτλο «PEARL LAB» στο Τμήμα Γεωπονίας - Αγρο-

τεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-

πονίας - Αγροτεχνολογίας (Συνεδρίαση 36ης/16-3-2021) 
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνε-
δρίαση 249ης/26-03-2021).

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

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επωνυ-
μία «Εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας», διεθνής ονομασία 
«Precision Agriculture Laboratory» και διακριτικό τίτλο 
«PEARL LAB» στο Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, το Εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας, διεθνής 
ονομασία «Precision Agriculture Laboratory» και διακρι-
τικό τίτλο «PEARL LAB», που καλύπτει τις ερευνητικές 
και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της 
γεωργίας ακριβείας σε γενικά και ειδικά θέματα συναφή 
με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενά του.

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι η έρευνα για ανάπτυ-
ξη νέων μεθόδων, ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογί-
ας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Γεωργίας 
Ακριβείας στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η έρευνα θα εστιαστεί σε όλα τα στάδια που απαιτούνται 
για την εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας, όπως: α) Ανά-
πτυξη νέων αισθητήρων και δημιουργία μεθοδολογίας 
για την πιο αποτελεσματική χρήση τους κατά τη συλλογή 
δεδομένων, β) Ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθοδολογι-
ών για την χωροχρονική ανάλυση χωρικών δεδομένων 
και ο σχεδιασμός αποτελεσματικών ψηφιακών χαρτών, 
γ) Ανάπτυξη νέων εφαρμογών και τεχνικών για διαχω-
ρισμό ζωνών διαχείρισης των αγρών καθώς και δημι-
ουργία χαρτών με πληροφορίες για διαφορετικές δόσεις 
εφαρμογής εισροών, δ) Αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
εισροών με μεταβλητές δόσεις και ανάπτυξη της απα-
ραίτητης τεχνολογίας για την ψηφιακή καταγραφή της 
παραγωγής και ε) Δημιουργία ποιοτικότερων χαρτών 
κόστους - ζημίας και μελέτη κέρδους ή ζημίας από την 
εφαρμογή Γεωργίας Ακριβείας. Οι υπηρεσίες που θα πα-
ρέχει το Εργαστήριο αφορούν την εκπόνηση έρευνας, 
παροχή εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας στα παραπάνω 
στάδια εφαρμογής Γεωργίας Ακριβείας.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από παρόντα 
Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω 
άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας

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

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

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

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

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

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

6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

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

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

Άρθρο 4 
Προσωπικό

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

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

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

σωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Συνεργαζόμενοι ερευνητές με το Εργαστήριο μπορεί 
να είναι μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
ή/και της αλλοδαπής.

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπο-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που 
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 ν. 4485/2017. 
Η θητεία του Διευθυντή είναι διάρκειας τριών (3) ετών. 
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυ-
ντή για περισσότερες από μία θητείες. Ο Διευθυντής 
αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, 
του ίδιου Εργαστηρίου, και ειδικότερα από το αρχαιό-
τερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα 
και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του 
επίκουρου.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο αρχικά θα χρησιμοποιήσει την υλικο-
τεχνική υποδομή του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνο-
λογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο εργαστηριακός 
εξοπλισμός θα είναι εγκατεστημένος σε ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους στον 1ο όροφο του κτιρίου Γεωπο-
νίας - Αγροτεχνολογίας, Γαιόπολις - Λάρισα.

Το εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας θα χρησιμοποιεί 
μέρος του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας συνολικής έκτασης 20 στρεμ., σε συνεργασία με το 
εργαστήριο Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. 
Αυτήν η έκταση είναι ήδη στη διάθεση του εργαστηρίου 
Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

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

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

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, εγκρίνει την 
πρόσβαση και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση 
οργάνων, εξοπλισμού και χώρων. Οποιαδήποτε ερευνη-
τική μελέτη ή/και δημοσίευση ή άλλο επιστημονικό ή 
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα/προϊόν που παράγεται με τη 
συνδρομή των μελών ή των μέσων του Εργαστηρίου 
οφείλει να αναγνωρίζει την εν λόγω συνδρομή, λαμβά-
νοντας υπόψη τυχόν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους 
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που απο-
σκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας 
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

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

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

Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα

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

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

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

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

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

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

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

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

8. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση 
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν 
γένει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.

9. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

i. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγρά-
φων

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

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

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

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» (στα αγγλικά: «PRECISION AGRICULTURE 
LABORATORY» και διακριτικό τίτλο «PEARL LAB») και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό 
του. 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 σφραγίδα με αυτή του Τμήματος με την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.

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

Άρθρο 11 
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 5 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης 

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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