
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιχορήγηση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλ-
λήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥ/ΜΤΣ) 
από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (ΝΙΜΤΣ), για το έτος 2018.

2 Ένταξη της Ζωής Ζούπα του Ηλία, μόνιμης υπαλ-
λήλου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας του Ε.Κ.Π.Α., σε θέση 
Ε.Τ.Ε.Π.

3 Τροποποίηση της με αρ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 
(ΦΕΚ Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν. 
211/8-2-2019) που αφορά στη συμπλήρωση του 
Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/τ. Α΄/
20-6-1995) για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύ-
σταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις δι-
ατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017.

4 Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττι-
στών και Ασφάλειας Συστημάτων», διεθνής ονο-
μασία «Computer Architecture, Compilers and 
System Security Laboratory» και διακριτικό τίτλο 
«CACS Lab», στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5 Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής», 
διεθνής ονομασία «Video Technology and Cloud 
Computing Laboratory» και διακριτικό τίτλο 
«VDCloudTec Lab» στο Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην 2761/28-02-2017 
διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικό Νο-
σοκομείο Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μο-
νάδα Αγρινίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1648/
15-05-2017 (τ. Β΄).

7 Διόρθωση σφάλματος στην 83/06-03-2019 από-
φαση της Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Στή-
ριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1083/ τεύχος Β΄ /02-04-2019. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.959.1/1171056/Σ.1935 (1)
Επιχορήγηση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας 

Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥ/

ΜΤΣ) από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Τα-

μείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), για το έτος 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2109/1992 «Ρύθμιση 

θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων 
του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 205).

2. Τα άρθρα 48 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 4/2019 «Διορισμός Υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας» (Α’ 4).

4. Την Υ29/8 Οκτ 2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

5. Το αριθμ. 1293/16/21-09-2018 Πρακτικό του ΔΣ του 
ΝΙΜΤΣ.

6. Την αριθμ. 19Α/2019 εισήγηση του Προϊσταμένου 
των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΙΜΤΣ ύψους 
56.080,44 ευρώ. Σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον 
ΚΑΕ 2492 του Π/Υ του ΝΙΜΤΣ, οικονομικού έτους 2019, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιχορήγηση ΤΑΥ/ΜΤΣ από ΝΙΜΤΣ

Εγκρίνεται το υπ’ αριθμ. 1293/16/21-09-2018 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) που αφορά 
στην επιχορήγηση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλ-
λήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥ/ΜΤΣ), για το 
έτος 2018, με το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων ογδόντα 
ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (56.080,44 €).

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας  Οικονομικών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 50390/Ζ2 (2)
Ένταξη της Ζωής Ζούπα του Ηλία, μόνιμης υπαλ-

λήλου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας του Ε.Κ.Π.Α., σε θέση 

Ε.Τ.Ε.Π.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/

2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτι-
σμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), ως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 70/
2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων» (Α΄ 114).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 31).

7. Την 400Α/22.07.2017 εισηγητική έκθεση της Τριμε-
λούς Εισηγητικής Επιτροπής.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της 1ης/29.09.2017 Συ-
νεδριάσεως της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

9. Την 251/16.06.2017 αίτηση της Ζωής Ζούπα του 
Ηλία προς το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Ε.Κ.Π.Α. για ένταξή της σε θέση Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ανωτέρω Τμή-
ματος του Ιδρύματος.

10. Το 1819005511/15.10.2018 έγγραφο του Ε.Κ.Π.Α. 
(αρ. πρωτ. 174425/17.10.2018 εισερχομένου εγγράφου 
στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.), με το οποίο διαβιβάστηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
ο σχετικός φάκελος.

11. Τον 50387/Ζ2/02.04.2019 έλεγχο νομιμότητας του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επί της 
ένταξης σε θέση Ε.Τ.Ε.Π. της Ζωής Ζούπα του Ηλία.

12. Τη Φ.1/A/131/46945/Β1/27.03.2019 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Την ένταξη της Ζωής Ζούπα του Ηλία, μόνιμης υπαλ-
λήλου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), σε θέση Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας 
ΤΕ του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του ανωτέρω Ιδρύματος, επειδή πληροί τις νόμιμες προ-
ϋποθέσεις.

Η ένταξη πραγματοποιείται σε συνιστώμενη με μετα-
τροπή της θέσης της, οργανική θέση της προβλεπόμε-
νης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) κατηγορίας 
Ε.Τ.Ε.Π., με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν 
από την ένταξη θέσης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ: 2274/08.04.2019)

Αθήνα, 2 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 8831/19/ΓΠ  (3)
Τροποποίηση της με αρ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 

(ΦΕΚ Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν. 

211/8-2-2019) που αφορά στη συμπλήρωση του 

Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανε-

πιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/

τ. Α΄/20-6-1995) για τη μεταβατική περίοδο έως τη 

σύσταση του οργανισμού του ιδρύματος κατά τις 

διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/

2017.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(συνεδρίαση 213η/29-3-2019)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/

29-01-2019): «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α’/11-05-2016): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
Άλλες Διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/
04-08-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

4. Το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Το π.δ. 224/1995 (ΦΕΚ 129/Α’/20-06-1995) «Οργα-
νισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας», όπως ισχύει.

6. Την αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο εφαρμογής των προ-
βλέψεων του ν. 4589/2019 για τη μεταβατική περίοδο 
έως τη σύσταση του Οργανισμού του ιδρύματος κατά 
τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 
84 του ίδιου ν. 4485/2017.

7. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 211/
8-2-2019 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 5ο, 1) με θέμα: ‘Έγκριση 
συμπλήρωσης του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/τ. 
Α΄/20-6-1995) για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύστα-
ση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της 
παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, καθότι ο αριθμός των 
θέσεων ευθύνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μετά την 
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τις ήδη υφιστάμε-
νες θέσεις ευθύνης που προβλεπόταν ήδη αθροιστικά 
στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους 
Οργανισμούς των πρώην T.E.I. Λάρισας, και Τ.Ε.Ι. Λαμίας 
όπως έχουν οριστεί στο π.δ. 224/1995 (ΦΕΚ 129/Α’/20-
06-1995), στο π.δ. 362/2002 (ΦΕΚ 304/Α’/10-12-2002) και 
στο π.δ. 223/2002 (ΦΕΚ 207/Α’/05-09-2002).

9. Τη με αρ. πρωτ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 απόφαση 
της Συγκλήτου με θέμα:  «Συμπλήρωση του Οργανισμού 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/τ. Α΄/20-6-1995) για τη μετα-
βατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του 
Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 
του ν. 4485/2017».

10. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 
213/29-3-2019 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 6ο, 9) με θέμα: 
«Τροποποίηση της με αρ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 (ΦΕΚ 
Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν.211/8-2-2019) 
που αφορά στη συμπλήρωση του Οργανισμού Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 
224/1995, ΦΕΚ 129/τ. Α΄/20-6-1995) για τη μεταβατική 
περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύμα-
τος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 
4485/2017», αποφασίζει ομόφωνα:

1. Η περίπτωση Α3 του άρθρου 28, όπως προστέ-
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 3643/19/
ΓΠ/19-2-2019 (Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου στο π.δ. 
224/1995 (Α΄129) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τμήμα Προσωπικού (Λάρισα) υπάγεται στη Διεύ-
θυνση Διοικητικού

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες 
του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 περίπτωση α΄ του 
π.δ. 224/20-6-1995(Α΄129) «Οργανισμός Διοικητικών 
Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και αφορούν 
στις Σχολές και τα Τμήματα που ιδρύθηκαν με τα άρ-
θρα 21 και 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13) αντίστοιχα 
και έχουν έδρα τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

3α. Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής 
Μέριμνας (Λάρισα) υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικού

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες 
των Τμημάτων Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής 
Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 3 παρ. 2 περίπτωση β΄ και γ΄ του π.δ. 224/
20-6-1995(Α΄129) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και αφορούν στις Σχολές 
και τα Τμήματα που ιδρύθηκαν με τα άρθρα 21 και 22 
του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13) αντίστοιχα και έχουν έδρα 
τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα καθώς και τις 
λοιπές Υπηρεσίες.».

2. Μετά το τέλος της περίπτωσης Α13 του άρθρου 28, 
όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 
3643/19/ΓΠ/19-2-2019 (Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου στο 
π.δ. 224/1995 (Α΄129) προστίθεται περίπτωση 14, ως εξής:

«14. Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης και Στέγασης (Λάρισα)
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται όλα τα 

θέματα που σχετίζονται με την σίτιση και στέγαση των 
φοιτητών των Τμημάτων που ιδρύθηκαν με το άρθρο 
22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13) και των φοιτητών των 
προγραμμάτων σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας του 
άρθρου 6 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13), τα οποία έχουν 
έδρα τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά».

3. Στην περίπτωση Β3 του άρθρου 28, όπως προστέ-
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 3643/19/
ΓΠ/19-2-2019 (Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου στο π.δ. 
224/1995 (Α΄129) η φράση «στο άρθρο 3 παρ. 2 περίπτω-
ση α΄ και β΄» αντικαθίσταται από τη φράση «στο άρθρο 3 
παρ. 2 περίπτωση α΄, β΄ και γ΄» και μετά τη φράση «έχουν 
έδρα τη Λαμία» προστίθεται η φράση «καθώς και τις λοι-
πές Υπηρεσίες.»

4. Μετά το τέλος της περίπτωσης Β6 του άρθρου 28, 
όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 
3643/19/ΓΠ/19-2-2019 (Β΄913) απόφασης της Συγκλή-
του στο π.δ. 224/1995 (Α΄129) προστίθεται η παρακάτω 
πρόταση. «Επιπρόσθετα το προσωπικό του Τμήματος 
έχει την ευθύνη προώθησης και διεκπεραίωσης όλων 
των θεμάτων που σχετίζονται με την σίτιση και στέγα-
ση των φοιτητών όλων των Τμημάτων που ιδρύθηκαν 
με το άρθρο 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13), και των 
φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας του άρθρου 7 και του άρθρου 12 του 
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13), τα οποία έχουν έδρα τη Λαμία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 10 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. 8887/19/ΓΠ  (4)
Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-

ριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττι-

στών και Ασφάλειας Συστημάτων», διεθνής ονο-

μασία «Computer Architecture, Compilers and 

System Security Laboratory» και διακριτικό τίτλο 

«CACS Lab», στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλε-

πικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/Α΄/4-08-2017).
2. Τις αποφάσεις της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-

ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συνεδρίαση 
52η/21-02-2019) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (συνεδρίαση 213/29 -03-2019).

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 Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωτ-
τιστών και Ασφάλειας Συστημάτων», διεθνής ονομασία 
«Computer Architecture, Compilers and System Security 
Laboratory» και διακριτικό τίτλο «CACS Lab», στο Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-
ών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εργαστήριο με τίτλο 
«Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωτ-
τιστών και Ασφάλειας Συστημάτων», διεθνής ονομασία 
«Computer Architecture, Compilers and System Security 
Laboratory» και διακριτικό τίτλο «CACS Lab», με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών στα γνωστικά αντικείμενα Αρχιτεκτονικής Υπολο-
γιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας Συστημάτων, 
όπως αυτά αναλύονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός του ιδρυόμενου με το προ-
ηγούμενο άρθρο εργαστηρίου καθορίζεται, σύμφωνα με 
τους ορισμούς των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 3
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των φοιτητών 

του τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο, στα γνωστικά αντικείμενα οργάνωσης υπολογιστών, 
αρχιτεκτονικής υπολογιστών, παράλληλων συστημάτων, 
μεταγλωττιστών και εφαρμογών αυτών για σχεδίαση 
υλικού, βελτιστοποιήσεων μεταγλωττιστών, καθώς και 
ασφάλειας συστημάτων που σχετίζεται με την αρχιτε-
κτονική και τους μεταγλωττιστές.

2. Την κάλυψη αντίστοιχων διδακτικών αναγκών των 
άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον 
τούτο είναι δυνατό και ζητείται από τα τμήματα αυτά.

3. Τη διεξαγωγή έρευνας που επικεντρώνεται στη 
σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων αρχιτεκτονικών 
παράλληλης επεξεργασίας σε επίπεδο υλικού, τόσο επε-
ξεργαστών όσο και επιταχυντών ή άλλων συνεπεξεργα-
στών, καθώς και στη μελέτη, υλοποίηση και ενσωμάτωση 
μηχανισμών ασφαλείας σε τέτοιες αρχιτεκτονικές. Επί-
σης, στη μελέτη και κατασκευή μεταγλωττιστών με έμ-
φαση σε βελτιστοποιήσεις, τόσο γενικές όσο και ειδικές 
για τα ανωτέρω συστήματα, καθώς και στην εφαρμογή 
των μεταγλωττιστών σε τεχνικές σύνθεσης υψηλού επι-
πέδου, τόσο γενικές όσο και ειδικές για το υλικό αυτών 
των συστημάτων. Τέλος, στη μελέτη και ενσωμάτωση σε 
μεταγλωττιστές μηχανισμών ασφαλείας του κώδικα που 
παράγουν, οι οποίοι να ολοκληρώνουν και να εγγυώνται 
την ασφάλεια του επιπέδου των αρχιτεκτονικών.

4. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984.

5. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών 
ή ερευνητικών προγραμμάτων.

6. Τη συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δη-
μοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, 
δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστη-
μονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη 
συμβολή του Εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας.

7. Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων 
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από:
1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 

του Τμήματος των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εμπί-
πτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου 
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα, άτομα με αναγνω-
ρισμένο έργο στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρί-
ου και συνεργάζονται κατά περίπτωση με το εργαστήριο.

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

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
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νωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και μπορεί να ανή-
κει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του 
Αναπληρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή του 
οποίου το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:

α) Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου τουεργαστήριου.

β) Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστήριου και η 
μέριμνα για την τήρησή του.

γ) Η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του εργαστήριου.

δ) Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό.

ε) Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και διετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
εργαστήριου.

στ) Η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο.

ζ) Η εκπροσώπηση του εργαστήριου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστήμιου.

η) Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρόσκο-
πτη λειτουργία του εργαστήριου.

Άρθρο 6
Πόροι

Οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-

ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 

παρ. 3 του π.δ. 159/1984.
3. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-

εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

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

5. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος
4. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων και περιοδικών
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο 
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό 
για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώ-
ρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα 
στο Συγκρότημα της Παλαιάς Ακαδημίας στη Λαμία (κτί-
ριο ΙΙ, 1ος όροφος).

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή 
αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παρα-
δίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, 
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

Άρθρο 9
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, 11 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 8885/19/ΓΠ  (5)
 Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργα-

στήριο Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστι-

κής», διεθνής ονομασία «Video Technology and 

Cloud Computing Laboratory» και διακριτικό τίτ-

λο «VDCloudTec Lab» στο Τμήμα Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/Α΄/4-08-2017).
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2. Τις αποφάσεις της Προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Συνε-
δρίαση 52η/21-02-2019) και της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 213/29 -03-2019).

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 επω-
νυμία «Εργαστήριο Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολο-
γιστικής», στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-
ών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εργαστήριο 
με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋ-
πολογιστικής», διεθνής ονομασία «Video Technology 
and Cloud Computing Laboratory» και διακριτικό τίτλο 
«VDCloudTec Lab» με σκοπό την εξυπηρέτηση των διδα-
κτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικεί-
μενα Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής όπως 
αυτά αναλύονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός του ιδρυομένου με το προ-
ηγούμενο άρθρο εργαστηρίου καθορίζεται, σύμφωνα 
με τους ορισμούς των επομένων άρθρων.

Άρθρο 3
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των φοιτητών 

του οικείου Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα κωδικοποίησης και 
μετάδοσης βίντεο, νεφοϋπολογιστικής και παράλληλης 
επεξεργασίας.

β) Την κάλυψη αντίστοιχων διδακτικών αναγκών των 
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφό-
σον τούτο είναι δυνατό και ζητείται από τα τμήματα 
αυτά.

γ) Τη διεξαγωγή έρευνας η οποία επικεντρώνεται 
στην υλοποίηση συστημάτων (τόσο σε λογισμικό όσο 
και σε υλικό) συμπίεσης και μετάδοσης βίντεο, καθώς 
και παράλληλης επεξεργασίας και ανάπτυξης αντίστοι-
χων εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος. Επιπλέον το 
εργαστήριο θεραπεύει έρευνα σχετική με τη βελτιστο-
ποίηση της επεξεργασίας στο Υπολογιστικό Νέφος, τόσο 
σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο συστήματος.

δ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984

ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών 
ή ερευνητικών προγραμμάτων.

στ) Τη συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια 
Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχει-

ρήσεις, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς 
και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με 
σκοπό τη συμβολή του εργαστηρίου στη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παρα-
γωγικότητας.

ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων 
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από:
1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 

του Τμήματος των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εμπί-
πτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστήριο 
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης

2. Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επι-
στήμονες σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα, άτομα με 
αναγνωρισμένο έργο στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου και συνεργάζονται κατά περίπτωση με το 
εργαστήριο.

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

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και μπορεί να ανή-
κει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του 
Αναπληρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή του 
οποίου το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:

i. Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστήριου.

ii. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστήριου και η 
μέριμνα για την τήρησή του.

iii. Η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική δι-
αχείριση και κατανομή των χώρων του εργαστήριου.

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

v. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου και διετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
εργαστήριου.
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vi. Η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο.

vii. Η εκπροσώπηση του εργαστήριου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστήμιου.

viii. Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρό-
σκοπτη λειτουργία του εργαστήριου.

Άρθρο 6
Πόροι

Πόροι του εργαστηρίου είναι:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ. 159/1984.

3. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του 
εργαστηρίου.

5. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος
4. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων και περιοδικών
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο 
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό 
για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώ-
ρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα 
στο Συγκρότημα της Παλαιάς Ακαδημίας στη Λαμία (κτί-
ριο ΙΙ, 1ος όροφος).

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-

γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή 
αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία

παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέ-
φονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση 
που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 9
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, 11 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
Στην 2761/28-02-2017 διαπιστωτική πράξη του Διοι-

κητή του Γ.Ν.Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα 
Αγρινίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1648/15-05-2017 
(τ.Β΄) στη σελίδα 15573, στον 13 στίχο από κάτω και συ-
γκεκριμένα στην 3η στήλη του πίνακα που αναφέρεται 
στο ονοματεπώνυμο, διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΧΡΟΥΣΑΛΑ ή ΧΟΥΣΑΛΑ», 
στο ορθό: «ΧΡΟΥΣΑΛΑ ή ΧΟΥΣΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ».

 (Από το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου)

Ι

(7)
Στην 83/06-03-2019 απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. 

του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛ-
ΠΙΔΑ» σχετικά με «Καθιέρωση υπερωριακής, μόνιμο και 
αποσπασμένο προσωπικό του Ιδρύματος Στήριξης Ογκο-
λογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» για το έτος 2019 που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 1083/τ.Β΄ /02-04-2019 στην σελίδα 13418 
στην στήλη Β΄ στον στίχο 18 εκ των κάτω, διορθώνεται 

το εσφαλμένο Κ.Α.Ε. «0211» 
στο ορθό «0263».
Επίσης στην στήλη Β΄και στον στίχο 5 εκ των κάτω, 

διορθώνεται 
το εσφαλμένο: Κ.Α.Ε. «0211», 
στο ορθό: «0263».

 (Από το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών 
«Η ΕΛΠΙΔΑ») 
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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