
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώ-
ρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς δια-
συνδέσεις της χώρας για το έτος 2017.

2 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 
δαπανών διενέργειας της στατιστικής Έρευνας 
Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχει-
ρήσεις, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών ορ-
γάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 
2016.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφί-
ας της Εκκλησίας- Laboratory of History, Policy, 
Diplomacy and Geography of the Church, 
(EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοι-
νωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λει-
τουργίας του.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 394/2016 (1)
Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώ-

ρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς δια-

συνδέσεις της χώρας για το έτος 2017.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της την 
18η Οκτωβρίου 2016, η οποία συνεχίστηκε την 20η 
Οκτωβρίου 2016 και

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τo Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), εφεξής 

«Νόμος», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού 

714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφεξής «Κα-
νονισμός» και το Παράρτημα με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τη Διαχείριση της Συμφόρησης των Δια-
συνδέσεων (Congestion Management Guidelines).

3. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ΦΕΚ Β’ 
103/31.01.2012) εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ», και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 178, όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 340/2014 Απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολο-
γία υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειρι-
στή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 1778/30.06.2014), όπως τροποποιή-
θηκε με την υπ’ αριθμ. 253/2015 (ΦΕΚ Β’ 1965/11.09.2015) 
Απόφαση ΡΑΕ, και ισχύει.

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-198814/15.09.2015 έγγρα-
φό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπου δίνονται στοιχεία αναφορικά 
με το προϋπολογισθέν κόστος του έργου Διασύνδεσης 
Ελλάδας - Βουλγαρίας (Νέα Σάντα – Maritsa).

6. Την υπ’ αριθμ. 425/2015 απόφαση ΡΑΕ «Χρήση των 
εσόδων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από την εκχώρηση δικαιωμά-
των πρόσβασης στις διασυνδέσεις της χώρας για το έτος 
2016», με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός του 
ανώτατου ποσού των € 61.000.000 το οποίο θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη της η ΡΑΕ κατά την έγκριση του 
Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ Β’ 2559/26.11.2015).

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-209113/03.08.2016 έγγρα-
φο της AΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Χρήση εισοδήματος συμ-
φόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης 
στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας».

8. Το εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 
εφεξής «ΔΠΑ», του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), περιόδου 2017-2026 
(ΦΕΚ Β’ 2534/17.08.2016).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 16 του Κανονι-

σμού 714/2009:
«Τυχόν έσοδα από τον επιμερισμό διασύνδεσης χρη-

σιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
i. για να εξασφαλίζεται η πραγματική διαθεσιμότητα 

της κατανεμημένης δυναμικότητας ή/και
ii. για να διατηρούνται ή να αυξάνονται οι δυνατότητες 

διασύνδεσης μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με νέες 
γραμμές διασύνδεσης,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν απο-
τελεσματικά για τους σκοπούς των στοιχείων i ή/και ii 
του πρώτου εδαφίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές 
των οικείων κρατών μελών, μέχρις ανωτάτου ποσού που 
καθορίζεται από τις εν λόγω αρχές, ως έσοδα τα οποία 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι ρυθμιστικές αρχές 
όταν εγκρίνουν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
τιμολογίων για το δίκτυο ή/και τον καθορισμό τιμολο-
γίων δικτύου.

Το υπόλοιπο των εσόδων εγγράφεται σε χωριστή 
γραμμή εσωτερικού λογαριασμού μέχρις ότου μπορέσει 
να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς των στοιχείων i ή/
και ii του πρώτου εδαφίου. Ο Οργανισμός ενημερώνεται 
για την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής που αναφέρεται 
στο δεύτερο εδάφιο.»

Επειδή, στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 178 του ΚΔΕΣ-
ΜΗΕ, προβλέπεται ότι:

«2. Στο Λογαριασμό Λ-ΙΓ για την Κατανομή της Ικανό-
τητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων εγγράφονται ως 
έσοδα το τίμημα που καταβάλλουν Συμμετέχοντες για τη 
δέσμευση ικανότητας μεταφοράς για τις διασυνδέσεις,

4. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο Δια-
χειριστής του Συστήματος μεταφέρει το συνολικό ποσό 
που έχει συγκεντρωθεί στο Λογαριασμό Λ-ΙΓ για την Κα-
τανομή της Ικανότητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων 
κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος και το εγγράφει ως 
έσοδο σε Λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού το οποίο 
διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορί-
ζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) σχετικά με τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας, όπως 
αυτές εκάστοτε ισχύουν.»

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την από 03.08.2016 επιστολή 
της (σχετικό 7) αιτείται τον καθορισμό της χρήσης των 
εσόδων από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης 
στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας. Συγκεκριμένα, 
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενημερώνει για τη συγκέντρωση ποσού 
ύψους €46.002.191,61, ως έσοδό του από την εκχώρηση 
δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της 
χώρας, αθροιστικά για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και 
το πρώτο εξάμηνο του 2016, και εισηγείται:

ii. Τη διάθεση ποσού €30.749.409,41 για τη μείωση του 
Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ για το έτος 2017, σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του 
Κανονισμού 714/2009.

iii. Την εγγραφή του υπόλοιπου ποσού, ήτοι 
€15.000.000, σε εσωτερικό λογαριασμό της ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για την κα-
τασκευή: α) της νέας διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς 
μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (εναέρια γραμμή με-
ταφοράς 400 kV Νέα Σάντα – Maritsa), με εκτίμηση κό-
στους €5.500.000 και β) του υποβρύχιου καλωδίου που 
θα συνδέει το Διασυνδεδεμένο Σύστημα με την Κρήτη, 
με εκτίμηση κόστους €9.500.000.

Επειδή, στο εγκεκριμένο ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ 2017-2026 
(σχετικό 8), προβλέπεται η κατασκευή της νέας διασυν-
δετικής γραμμής μεταφοράς μεταξύ Ελλάδος και Βουλ-
γαρίας (εναέρια γραμμή μεταφοράς 400 kV Νέα Σάντα 

- Maritsa), με εκτιμώμενο κόστος κατασκευής €8,4 εκ. 
στο σύνολο της δεκαετίας 2017-2026. Στο εγκεκριμένο 
ΔΠΑ δεν προβλέπεται άλλο έργο για διεθνή διασύνδεση.

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στα στοιχεία που είχε υποβάλει 
το 2015 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 198814/15.09.2015 
έγγραφό της, προϋπολόγιζε το κόστος για το έργο της 
νέας διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς μεταξύ Ελλά-
δας και Βουλγαρίας στα €9.000.000, συμπεριλαμβανο-
μένου του κόστους των μελετών. Στο εν λόγω έγγραφο 
ο Διαχειριστής δήλωνε ότι αφενός το εν λόγω έργο έχει 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των έργων κοινού ενδι-
αφέροντος (PCI) και αφετέρου ότι το προϋπολογισθέν 
κόστος κάποιων εκ των σχετικών με το έργο μελετών θα 
συγχρηματοδοτηθεί κατά το ήμισυ από τον ευρωπαϊκό 
χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(Connecting Europe Facility).

Επειδή, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 425/2015 απόφαση 
της (σχετικό 6), έχει αποφασίσει για την εγγραφή πο-
σού €4,5εκ. σε εσωτερικό λογαριασμό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του 
κόστους των αναγκαίων μελετών και των λοιπών δαπα-
νών κατά το προκαταρκτικό στάδιο υλοποίησης της νέας 
διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας, ποσό που αποτελεί το ήμισυ από το συνο-
λικά προϋπολογιζόμενο κόστος, βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων (σχετικά 5 και 8).

Επειδή, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΔΠΑ (σχετικό 8), η 
κατασκευή του έργου προβλέπεται να ξεκινήσει το 2020, 
με εκτιμώμενο έτος ηλέκτρισης το έτος 2021.

Επειδή, στο εγκεκριμένο ΔΠΑ (σχετικό 8), συμπεριλαμ-
βάνεται η διασύνδεση της Κρήτης με το Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα, αλλά δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο σχέδιο 
ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με τις χώρες της 
Κύπρου και του Ισραήλ (EuroAsia Interconnector) και 
της πιθανής συσχέτισής του με το υπό μελέτη έργο δια-
σύνδεσης της Κρήτης.

Επειδή, η Αρχή θα ήταν σύμφωνη να εξετάσει το αί-
τημα του Διαχειριστή για τη χρήση μέρους των εσόδων 
από διασυνδετικά δικαιώματα για την κατασκευή του 
υποβρύχιου καλωδίου που θα συνδέει το Διασυνδε-
δεμένο Σύστημα με την Κρήτη, εφόσον όμως προέ-
κυπταν συνέργειες αναφορικά με την υλοποίηση του 
έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (PCI), 
ώστε να πληρούνταν οι προϋποθέσεις του κανονισμού 
714/2009 (σχετικό 2) αναφορικά με τη χρήση των εσό-
δων για επενδύσεις σε έργα διακρατικών διασυνδέσεων. 
Με βάση όμως τα διαθέσιμα στοιχεία που έχει η Αρχή 
κατά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, δεν υπάρχει 
από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετική τεκμηρίωση του εν λόγω 
έργου ως τμήματος μιας νέας διασυνδετικής γραμμής 
με άλλη χώρα και ως εκ τούτου δεν δύναται να υπάρξει 
ανάλογος χειρισμός με αυτόν για τη διασύνδεση Ελλά-
δας - Βουλγαρίας.

Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων και εκτι-
μήσεων, κρίνεται σκόπιμο το συνολικό ποσό των εσόδων 
του Διαχειριστή από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρό-
σβασης, ήτοι €46.002.191,61, να χρησιμοποιηθεί για τη 
μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ για το 
έτος 2017, αποφασίζει:
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Την έγκριση χρήσης ποσού €46.002.191,61 από το Λο-
γαριασμό Ειδικού Αποθεματικού (Κατανομή της Ικανό-
τητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων βάσει του άρθρου 
178 του ΚΔΕΣΜΗΕ) που διατηρεί η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για τη 
μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ για το 
έτος 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016 

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 9027/Γ5-1088 (2)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 

δαπανών διενέργειας της στατιστικής Έρευνας 

Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επι-

χειρήσεις, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών 

οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το 

έτος 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α’ 38) «Ελληνικό Στατιστικό 

Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», ως τροποποιηθείς 
ισχύει, και ειδικότερα της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 
14 του νόμου αυτού,

β. του άρθρου 7 του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012 ... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18), όπως έχει τροποποιηθεί με 
το άρθρο 6 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των 
Υπουργείων ... και Οικονομικών» (Α’ 182) και ισχύει,

γ. του Π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8-9-2000) «Οργανι-
σμός της ΓΓ ΕΣΥΕ»,

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005),

ε. του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015) - με έναρξη 
ισχύος από 1.1.2016 - με θέμα: «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης», υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες με-
τακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας»,

στ. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
Διατάκτες» (Α’ 194),

ζ. της ΓΠ - 400/27-8-2012 απόφασης με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β’/28.8.2012),

η. την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. 
πρωτ. 0001538 ΕΣ 2016 με θέμα: «Διορισμός του Προ-
έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) (ΦΕΚ 
95/ΥΟΔΔ/2016)».

2. Τους Κανονισμούς 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005, του εφαρμοστικού Κανονισμού 198/2006, του 
τροποποιητικού 822/2010 και του 1153/2014 σχετικά 
με τις στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις 
επιχειρήσεις, όσον αφορά στα στοιχεία που συλλέγονται, 
τις απαιτήσεις δειγματοληψίας, ακρίβειας και ποιότητας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα μία χιλιά-
δων εξακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών 
(71.660,45€) - συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου 
προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ του οικονομικού έτους 
2016 στον ΚΑΕ 0429.

4. Για την πληρωμή της δαπάνης, σύμφωνα με την αριθ. 
8536/Α2-5721/13-10-16 απόφαση, έχει εγκριθεί πίστωση 
με αριθμό καταχώρησης α/α 572, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 
Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επι-
χειρήσεις που θα διενεργηθεί από το Τμήμα Στατιστικών 
Μισθωτής Εργασίας της Δ/νσης Στατιστικών Πληθυσμού 
και Αγοράς Εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ, από την 1η Νοεμβρίου 
2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016, με περίοδο αναφοράς 
των στοιχείων το έτος 2015.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Μισθωτής Ερ-
γασίας της Δ/νσης Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς 
Εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευ-
νας.

2. Σκοπός της Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής 
Κατάρτισης στις Επιχειρήσεις, η οποία διενεργείται στο 
πλαίσιο του Κανονισμού 1552/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρί-
ου 2005, του εφαρμοστικού Κανονισμού 198/2006, του 
τροποποιητικού 822/2010 και του 1153/2014 είναι να 
καταγραφούν:

• το είδος των προγραμμάτων κατάρτισης που πραγ-
ματοποιείται από τις επιχειρήσεις

• οι κατηγορίες του προσωπικού που παρακολουθούν 
τα προγράμματα

• το ποσό των χρημάτων όπως και ο χρόνος που δα-
πανάται για επαγγελματική κατάρτιση

3. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση. Η έρευνα 
έχει πενταετή περιοδικότητα. Η περίοδος αναφοράς 
των στοιχείων είναι το έτος 2015 (από 1/1/2015 έως 
31/12/2015).

Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και καλύπτει όλους 
τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας Β - S του 
Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της ταξινόμη-
σης NACE Rev. 2, εκτός των κλάδων Ο, Ρ και Q. Κατά το 
σχεδιασμό της έρευνας εφαρμόστηκε η μονοσταδιακή 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία, με μονάδα έρευνας 
την επιχείρηση με μέση ετήσια απασχόληση μεγαλύτερη 
ή ίση των 10 ατόμων.

Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίστηκε στο στατιστικό 
μητρώο επιχειρήσεων έτους 2010, το οποίο ενημερώ-
θηκε από τις δειγματοληπτικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ. Το 
μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 5.536 επιχειρήσεις 
και υπολογίστηκε χωριστά σε κάθε στρώμα που δημι-
ουργήθηκε από 20 ομάδες κλάδων οικονομικής δρα-
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στηριότητας και 3 τάξεις μεγέθους απασχόλησης (10-49, 
50-249, 250+).

Το μέγεθος του δείγματος είναι τέτοιο, ώστε να εξα-
σφαλίζει αντικειμενικές και αμερόληπτες εκτιμήσεις των 
ζητουμένων μεγεθών. Αναμένεται να συγκεντρωθούν 
περίπου 4.429 ερωτηματολόγια επιχειρήσεων. Εκτιμάται 
ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 20% (1107 επιχειρήσεις, 
περίπου) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της έρευνας, 
είναι εκτός πεδίου ή έχουν κλείσει.

Τα αποτελέσματα εξάγονται σε ετήσια βάση, κατά 
2ψήφιο κλάδο και ομάδες 2ψήφιων κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας και καλύπτουν το σύνολο της Χώρας. 
Τα ανωνυμοποιημένα στοιχεία της έρευνας θα αποστα-
λούν στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Eurostat).

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ερ-
γασίες:

• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας με την ανά-
λογη διοικητική υποστήριξη.

• Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμ-
ματος (software) για την εισαγωγή, επεξεργασία και έλεγ-
χο των στατιστικών στοιχείων της έρευνας.

• Εκπαίδευση των ερευνητών για τον τρόπο συλλογής 
των στοιχείων της έρευνας και την ορθή συμπλήρωση 
των ερωτηματολογίων.

• Συλλογή στατιστικών στοιχείων.
• Κωδικογράφηση των στοιχείων στα συλλεχθέντα 

ερωτηματολόγια.
• Εισαγωγή των ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονικό 

αρχείο.
• Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμά-

των.
• Σύνταξη έκθεσης ποιότητος (quality report), η οποία 

θα συνοδεύει τα αποτελέσματα της έρευνας και θα περι-
λαμβάνει τη μέθοδο που εφαρμόστηκε για την επιλογή 
του δείγματος, τη συλλογή, επεξεργασία και πινακοποί-
ηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και τους 
δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων 
της έρευνας (σφάλμα δειγματοληψίας, μεροληψία κ.λπ.).

4. Η διενέργεια της έρευνας θα πραγματοποιηθεί κατά 
την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2016. Οι εργασίες των επομένων φάσεων 
της έρευνας (έλεγχος, επεξεργασία και αποστολή των 
στοιχείων στη Eurostat) θα ολοκληρωθούν έως την 29η 
Σεπτεμβρίου 2017.

5. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας 
Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχειρήσεις 
θα χρησιμοποιηθούν:

• υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ/
ΑΧ, με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας - εκτός 
γραφείου, εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάββατα 
και τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης, για εκπαί-
δευση στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 
και για τη συλλογή ερωτηματολογίων της έρευνας. Οι 
υπάλληλοι θα μετακινούνται για συλλογή μόνο όπου δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα ιδιωτών - συνεργατών.

• μέχρι 350 ιδιώτες - συνεργάτες, οι οποίοι θα απα-
σχοληθούν κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτη-
ματολογίων.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει 
με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται ως 
εξής:

α. Για τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν να είναι εκτός 
πεδίου έρευνας, σε αδράνεια ή κλειστές, (ποσοστό πε-
ρίπου 20% επί του συνόλου - υπολογίζονται στις 1.107 ) 
οι ιδιώτες - συνεργάτες θα αμειφθούν με τρία ευρώ και 
οκτώ λεπτά (3,08) για κάθε μία.

β. Για τις επιχειρήσεις που θα ερευνηθούν, οι ιδιώτες 
- συνεργάτες θα αμειφθούν με δεκαπέντε ευρώ και σα-
ράντα ένα λεπτά (15,41) ανά πλήρως και σωστά συμπλη-
ρωμένο ερωτηματολόγιο.

Αναλυτικά η δαπάνη για ιδιώτες - συνεργάτες νια το 
2016 στον ΚΑΕ 0429 θα είναι:

1.107 επιχειρήσεις εκτός πεδίου έρευνας Χ 3,08 ευρώ 
= 3.409,56 €

4.429 επιχειρήσεις θα ερευνηθούν Χ 15,41 ευρώ το 
ερωτημ/γιο = 68.250,89 €

Συνολική δαπάνη για το 2016 71. 660,45 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2016 

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. 21689 π.έ. (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 

Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγρα-

φίας της Εκκλησίας- Laboratory of History, 

Policy, Diplomacy and Geography of the Church, 

(EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοι-

νωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λει-

τουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/

τ.Α’/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/ 
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την 
περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 
141/τ.Α’/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 
159/τ.Α’/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκ-
παίδευσης»,

γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ.5α του 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, 
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διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 60 του Ν. 4386/2016 (83/τ.Α’/11-5-2016) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το 
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του Ν.4310/2014 
(258/τ.Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α’/22-4-2005).

2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά 
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης», (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 
140/τ.Α’/11-6-2013).

4. Την με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκλύκλιο «Δι-
αδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κλ.π. Εργαστηρίων, Κλι-
νικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονομασίας 
κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδριάσεις με αριθμό 563/18-5-2016).

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Θεολογικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμό 216/25-5-2016).

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

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

7.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).

8. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλω-
ματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of 
History, Policy, Diplomacy and Geography of the Church, 
(EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής.

9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 8/5-7-2016) για την ίδρυση του εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλω-
ματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of 
History, Policy, Diplomacy and Geography of the Church, 
(EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 

2929/19-7-2016) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλω-
ματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of 
History, Policy, Diplomacy and Geography of the Church, 
(EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής.

11. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ιστο-
ρίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκ-
κλησίας- Laboratory of History, Policy, Diplomacy and 
Geography of the Church, (EUSEBIUS LAB)» στο Τμήμα 
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία

Ιδρύεται στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεο-
λογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο με τίτλο: «Εργα-
στήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας 
της Εκκλησίας- Laboratory of History, Policy, Diplomacy 
and Geography of the Church, (EUSEBIUS LAB)»το οποίο 
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείμενα:

α) Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας.
β) Εκκλησιαστική Ιστορία.
γ) Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και 

λοιπών Ορθόδοξων Εκκλησιών.
δ) Ιστορία των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων.
ε) Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 

κατά την ερευνητική προοπτική της Πολιτικής Φιλοσο-
φίας.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και 
Γεωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of History, Policy, 
Diplomacy and Geography of the Church, (EUSEBIUS 
LAB)» έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα 
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστη-
ρίου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης 
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.

2. Την εκπαίδευση επιστημόνων στα γνωστικά αντι-
κείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται 
από το Νόμο.
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3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον 
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

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

5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».

6. Η σύνταξη εκθέσεων και την παροχή γνωμοδοτή-
σεων (σε δικαστήρια, εκκλησιαστικούς φορείς κτλ.) σε 
θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του 
Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

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

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

9. Την έκδοση περιοδικών.
10. Την επιστημονική συνεργασία και έρευνα με Ορ-

θόδοξες Εκκλησίες, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές και 
Ενορίες, με αναγνωρισμένες χριστιανικές ομολογίες και 
δόγματα, καθώς και με άλλες θρησκείες.

Επιπλέον, τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου, 
των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα, με ΜΚΟ, με αστικές 
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, με κοινωνικούς και επιστη-
μονικούς φορείς και οργανώσεις της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, σε θέματα που αφορούν στα αντικείμενα 
του Εργαστηρίου.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το 
«Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεω-
γραφίας της Εκκλησίας /, Laboratory of History, Policy, 
Diplomacy and Geography of the Church (EUSEBIUS 
LAB)» είναι οι ακόλουθοι:

α. Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας.
β. Εκκλησιαστική Ιστορία.
γ. Εκκλησιαστική Ιστορία των Σλαβικών Εκκλησιών.
δ. Εκκλησιαστική Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρ-

χείου.
ε. Εκκλησιαστική Ιστορία των Πατριαρχείων Αλεξαν-

δρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων.
στ. Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος.
ζ. Εκκλησιαστική Ιστορία της Κύπρου.
η. Εκκλησιαστική Ιστορία των λοιπών Ορθοδόξων 

Εκκλησιών.
θ. Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού και του Νέου 

Ελληνισμού.
ι. Σχέσεις μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και Διε-

θνών Οργανισμών.
ια. Σχέσεις μεταξύ Ορθοδόξων Εκκλησιών και άλλων 

χριστιανικών δογμάτων.
ιβ. Σχέσεις μεταξύ Ορθοδόξων Εκκλησιών και άλλων 

θρησκειών.

ιγ. Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, ιστορική θεώρηση.
ιδ. Εκκλησιαστική Διπλωματία.
ιε. Η Εκκλησιαστική πολιτική στις σχέσεις μεταξύ των 

Ορθοδόξων Εκκλησιών και χριστιανικών δογμάτων.
ιστ. Εκκλησιαστική Γεωγραφία και χριστιανική τοπο-

γραφία.
ιζ. Πολιτική Φιλοσοφία.
Από τη στιγμή της ίδρυσης του «Εργαστήριο Ιστο-

ρίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκ-
κλησίας- Laboratory of History, Policy, Diplomacy and 
Geography of the Church, (EUSEBIUS LAB)», το STUDIUM 
HISTORICORUM, Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Εκκλησιαστι-
κής Ιστορίας των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας ΑΠΘ και Θεολογίας ΕΚΠΑ εντάσσεται στο 
«Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γε-
ωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of History, Policy, 
Diplomacy and Geography of the Church, (EUSEBIUS 
LAB)», ως μια από τις δράσεις του. Συγκεκριμένα, τα 
Προγράμματα, οι Αφίσες, τα Πρακτικά του STUDIUM 
HISTORICORUM, από τη αρχή της λειτουργίας του, μέ-
χρι την ημερομηνία της ένταξής του στο Εργαστήριο, το 
αρχείο των κειμένων, οι δραστηριότητές του, η παρουσία 
του στο διαδίκτυο, όλες οι εκπαιδευτικές και ερευνητι-
κές εκδηλώσεις καθίστανται τμήμα του Εργαστηρίου, 
το οποίο αναλαμβάνει στο εξής, μέσα στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του, και με ευθύνη του Διευθυντή του Ερ-
γαστηρίου, τη διεξαγωγή, από πλευράς του Τμήματος 
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, τη διεξαγωγή 
του STUDIUM HISTORICORUM, σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα σπουδών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και 
Γεωγραφίας της Εκκλησίας- Laboratory of History, Policy, 
Diplomacy and Geography of the Church, (EUSEBIUS 
LAB)»στελεχώνεται από:

α. Καθηγητές του Τμήματος, των οποίων η επιστημο-
νική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και 
επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

β. Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
καθώς και από μέλη του λοιπού Διοικητικού και επιστη-
μονικού προσωπικού (π.χ. για την παροχή εξειδικευμέ-
νης γνώσης στην παλαιογραφία τη συντήρηση και ταξι-
νόμηση αρχειακού υλικού, διδασκαλία γλωσσών κ.λπ).

γ. Μέλη Διοικητικού Προσωπικού, που τοποθετούνται 
στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ. Επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού, καθώς και 
εξειδικευμένους επιστήμονες, που προσκαλούνται στο 
Εργαστήριο.

ε. Καθηγητές και ερευνητές, που ανήκουν σε άλλα 
Τμήματα του ΑΠΘ και σε άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέ-
ντρα, οι οποίοι θα συνεργάζονται κατά περίπτωση με 
το Εργαστήριο.
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στ. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψηφίους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων ή προσφέρουν υπη-
ρεσίες στο Εργαστήριο.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από το Τμή-
μα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, του οποίου το 
γνωστικό αντικείμενο και η επιστημονική ενασχόληση 
αφορά στα πεδία Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και 
Γεωγραφίας της Εκκλησίας, όπως αυτά περιγράφονται 
στο άρθρο 1. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθ-
μίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή 
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, που ορίζεται με 
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του Ν.2083/1992 
(ΦΕΚ 159/τ.Α’/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3685/2008, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.5α του Ν.4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011).

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:

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

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

iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και 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 υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου,

vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο,

vii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

α. Το Εργαστήριο, για τη διεξαγωγή του έργου του, 
εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου και συγκε-
κριμένα στον προθάλαμο των γραφείων 302-305 του 
3ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής. Στο χώρο του Ερ-
γαστηρίου εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με 
την αποστολή του και συμπεριλαμβάνονται ειδικές εγκα-
ταστάσεις με τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια 
ερευνητικών προγραμμάτων.

β. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου το-
ποθετούνται τα όργανα και ο εξοπλισμός, που είναι ανα-
γκαία για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων 
και των ερευνητικών προγραμμάτων, όπως Η/Υ, σαρω-
τές, εκτυπωτές, προβολείς, βιβλιοθήκες, γραφεία κ.ά. 
Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρχει 
πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του εργαστηρίου καθώς 
και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και 
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι 
αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στο πλαίσιο της απο-
στολής του Εργαστηρίου, τις προτεραιότητες στη χρή-
ση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση.

3. 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, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που 
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας 
των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των ορ-
γάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από τυχόν 
βλάβες.

4. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των 
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργα-
στηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και 2 
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται με εισήγηση 
του/ της διευθυντή/ διευθύντριας του Εργαστηρίου στα 
αρμόδια όργανα του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα

Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984).

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

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων 

εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών 

δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο 

για το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ιστο-
ρίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκ-
κλησίας- Laboratory of History, Policy, Diplomacy and 
Geography of the Church, (EUSEBIUS LAB)» και αναγρά-

φεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο 
τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήμα-
τος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και 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
Έναρξη ισχύος

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036571111160008*
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