
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 190/ 
11.01.2019 (ΦΕΚ Β’ 105/24.01.2019) απόφασης 
Υπουργού Εξωτερικών για έγκριση απογευματι-
νής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε-
ρών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εξωτερικών για το Α’ εξάμηνο 2019.

2 Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 
Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών του 
Αερολιμένα Χανίων.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Παιδαγωγικό Ερ-
γαστήριο Θρησκευτικής Εκπαίδευσης» στο Τμή-
μα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής και έγκριση 
του εσωτερικού του κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 1475 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 190/ 

11.01.2019 (ΦΕΚ Β’ 105/24.01.2019) απόφασης 

Υπουργού Εξωτερικών για έγκριση απογευματι-

νής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε-

ρών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του 

Υπουργείου Εξωτερικών για το Α’ εξάμηνο 2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 22 και 155 παρ. 11 του Οργανισμού του 

Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Ορ-
γανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α’ 117), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3712/2008 (ΦΕΚ 225/Α’/5.11.2008).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιοοικονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’).

4. Το άρθρο 2 του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των 
Δημοσίων Δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 194).

5. Το άρθρο 2 του π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και 
διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξω-
τερικών» (ΦΕΚ Α’ 177).

6. Την Π004-52033/24.11.2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Εξωτερικών «Καθορισμός ωραρίου εργασίας προ-
σωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών» 
(ΦΕΚ. Β’ 3014), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Π 004-8390 απόφαση ΦΕΚ Β’ 722-13.3.2012.

7. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν 
υπηρεσίες, που είναι υποχρεωμένες ως εκ της φύσεως 
της αποστολής τους να λειτουργούν υπερωριακά για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και κρίσεων 
ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, προκειμένου 
να υποστηρίζουν υπηρεσίες που λειτουργούν σε εικο-
σιτετράωρη βάση (π.χ. Υπηρεσία Ενημέρωσης, Τεχνική 
Υπηρεσία) και για την εφαρμογή των δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με 
το ν. 4337/2015 (π.χ. ΣΤ4 και ΣΤ5 Διευθύνσεις).

8. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) περί «Αναλήψεως υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες».

9. Την αριθμ. 101.43 από 11.01.2019 ανάληψη υπο-
χρέωσης με αριθμό καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών 8705 και με αριθμό ανάρτησης ΨΙΖΔΕ-Ε6Λ.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη 250,00 περίπου ευρώ, για την οποία υπάρχει εγ-
γεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Υπουργείου Εξωτερικών (φορέας 101, ΚΑΕ 2120201001 
τρέχοντος οικονομικού έτους).

Τροποποιείται η απόφαση ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 190/11.01.2019 
(ΦΕΚ Β’ 105/24.01.2019) ως εξής:

Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται: «Αποζημίωση για 
απογευματινή υπερωριακή απασχόληση σε 3 υπαλλή-
λους στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. Α.1086 (2)
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 

Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών του 

Αερολιμένα Χανίων.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 (Α’194) «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατά-
ξεων».

β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού.

γ) Του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α’ 17). «Περί συ-
στάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμε-
τάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και 
αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουρ-
γίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού».

δ) Του άρθρου 120 παρ. 4 του ν. 2533/1997 (Α’228) 
«Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Δια-
τάξεις».

ε) Του άρθρου 223 του ν. 4389/2016 (Α’94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις.»

στ) Την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής.

ζ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β’968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. α) Την αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 (Β’46 
και Β’134) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Εξου-
σιοδότηση υπογραφής με “Με εντολή Υφυπουργού” 
στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών 
Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 2, II, 
παρ. 5, περίπτωση (κα).

β) Του άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/
24-2-2012 (Β’465) απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογρα-
φής "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με αριθμ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/ΥΟΔΔ/20-12-2017), «Ανανέωση 
θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε».

4. Τα αριθμ. 3/9.1.2018 και 17/25.1.2019 αιτήματα της 
εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με 
το οποίο ζητά την επέκταση του Καταστήματος Αφορο-
λογήτων, Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών 
στον αερολιμένα Χανίων.

5. Το αριθμ. 1375/7.3.2019 έγγραφο του Τελωνείου 
Χανίων το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του π.δ. 86/1979 μετά 
του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του Καταστήματος Αφο-
ρολογήτων, Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών, 
εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον αερο-
λιμένα Χανίων, στη θέση και έκταση που προσδιορίζε-
ται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το από 
29.1.2019 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής του 
άρθρου 17, παραγράφου 2 του π.δ. 86/1979.

2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνο-
λική επιφάνεια 1.026 τ.μ. (επέκταση κατά 637,20 τ.μ.), και 
θα βρίσκεται υπό τελωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορο-
λογήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 
120 του ν. 2533/1997, από τις διατάξεις των υπουργικών 
αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμί-
ζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου 
κ.λπ. των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. πράξης 1189 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Παιδαγωγικό Ερ-

γαστήριο Θρησκευτικής Εκπαίδευσης» στο Τμή-

μα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής και έγκρι-

ση του εσωτερικού του κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο 

άρθ. 80 του ν. 4009/2011 το οποίο αντικαταστάθηκε με 
το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθ. 28 του 
ν. 4485/2017.

2. Την από 28-1-2019 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.
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3. Την από 23-10-2018 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Θεολογίας.

4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Παιδαγωγικό 
Εργαστήριο Θρησκευτικής Εκπαίδευσης» θα λειτουργεί 
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του 
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ίδρυση-Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο, με 
την επωνυμία «Παιδαγωγικό Εργαστήριο Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης» («Laboratory of Pedagogy and Religious 
Education»), το οποίο θα εξυπηρετεί τις διδακτικές και 
ερευνητικές στο γνωστικό αντικείμενο της Θρησκευτι-
κής Εκπαίδευσης και Αγωγής.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι:
1) Η μελέτη και έρευνα της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.
2) Η πρακτική - διδακτική άσκηση των φοιτητών Θε-

ολογίας.
3) Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελ-

ματιών και επιστημόνων σε θέματα Θρησκευτικής Εκ-
παίδευσης και Αγωγής.

Άρθρο 3 
Έργο και δραστηριότητες

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1) Την υποστήριξη των ερευνητικών, επιστημονικών 

και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Θεολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα 
Παιδαγωγικής και Θρησκευτικής Εκπαίδευσης κατά το 
άρθρο 1 του παρόντος.

2) Την ανάληψη, οργάνωση, διεξαγωγή και εκτέλεση 
ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών) για 
ίδιο λογαριασμό ή/και λογαριασμό τρίτων ή/και σε συ-
νεργασία με τρίτους, (π.χ. νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και 
δημοσίου δικαίου ή άλλους επιμορφωτικούς και πανε-
πιστημιακούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή).

3) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, θερινών μαθημάτων, συνεδρίων και 
άλλων πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων.

4) Τη δημοσίευση των ερευνών που πραγματοποιεί, 
την έκδοση επιστημονικών εργασιών, την έκδοση ειδι-
κού περιοδικού εντύπου, την παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού και τη διατήρηση ιστοσελίδας με περιεχόμενο 
που ανήκει στους σκοπούς του άρθρου 2 του παρόντος.

5) Την ενίσχυση, μέσω ερευνών, μεταπτυχιακών φοι-
τητών, που εκπονούν διδακτορική διατριβή της οποίας 
το θέμα εμπίπτει στους σκοπούς του άρθρου 2 του πα-
ρόντος, ιδίως με παροχή δυνατότητας χρήσης υλικού, με 
οικονομική υποστήριξη και με χορήγηση υποτροφιών.

6) Τη συνεργασία με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιμορφωτικούς φορείς ή κέ-
ντρα ερευνών, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους 
συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας.

7) Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες 
υπηρεσίες, σχολικές μονάδες, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς φορείς και ΝΠΙΔ 
ενδεικτικά αναφερομένων εταιρειών πάσης μορφής, στην 
ημεδαπή και την αλλοδαπή για τη μελέτη και υποβολή 
προτάσεων και μεθόδων προσέγγισης θεωρητικών καθώς 
και την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων, που αναφέ-
ρονται στους σκοπούς του άρθρου 2 του παρόντος.

8) Κάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική 
και επιμορφωτική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που 
εμπίπτει στους σκοπούς του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Θεολογί-
ας των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που 
κατέχουν είναι αντίστοιχο με τα διδακτικά και ερευνητικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και από το 
λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που το-
ποθετείται σε αυτό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμή-
ματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, που το γνωστικό του αντικείμενο 
είναι αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο του Εργα-
στηρίου το οποίο εκλέγεται για τριετή θητεία σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Ο Διευθυντής αναπληρώνε-
ται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από μέλη 
ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου που ανήκουν 
στο Εργαστήριο.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου:
α) Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες του Ερ-

γαστηρίου και το εκπροσωπεί στις συνεργασίες του με 
τρίτους φορείς. 

β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρό-
γραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για 
την τήρησή του. 

γ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των εξό-
δων του Εργαστηρίου, 

δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
απαραίτητο προσωπικό, 

ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά 
έχει την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Λειτουργία

1. Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου ορίζεται 
με απόφαση του Διευθυντή ένας από τους καθηγητές 
του Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.
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2. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η συμμετοχή στο έργο και 
τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

3. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό 
του Εργαστηρίου.

4. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του προ-
σωπικού του Εργαστηρίου τη διοικητική, γραμματειακή 
και τεχνική υποστήριξή του.

5. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, 
ο Διευθυντής καθορίζει τους φορείς του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα, με τους οποίους συμβάλλεται ή 
συνεργάζεται το Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκε-
κριμένων ερευνητικών προγραμμάτων, για τη διεξαγωγή 
συναφών μελετών και για την εν γένει παροχή υπηρεσι-
ών προς τους φορείς αυτούς.

Άρθρο 7 
Πόροι

Το εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την 
κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος. 

Οι Πόροι του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο-

μικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα την κείμενη νο-
μοθεσία.

2. Τη χρηματοδότηση ή η συγχρηματοδοτήσει συγκε-
κριμένων ερευνητικών προγραμμάτων ή εξειδικευμένων 
μελετών από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 
ή από διεθνείς οργανισμούς (ΕΕ, ΟΟΣΑ, UNESCO, Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών κ.λπ.).

3. Τις κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, τις δωρεές και 
κάθε άλλης μορφής οικονομική ενίσχυση προς το Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου.

4. Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμ-
μάτων ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων.

5. Τις ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες 
καθώς και κάθε είδους προσόδους που προέρχονται από 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

6. Τις πωλήσεις εκδόσεων του Εργαστηρίου.
7. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες δι-

ατάξεις.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα εξής 
βιβλία και στοιχεία:

1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
2. Αρχείο εγγραφών.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
5. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων, περιοδικών 

και βιβλίων.
6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
7. Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου.
8. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

τις ισχύουσες διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο από το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 9 
Χώρος Εγκατάστασης

1. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα 
παραχωρηθεί από το Τμήμα και την Κοσμητεία. Χώρος 
του Εργαστηρίου θεωρείται επίσης το γραφείο του Δι-
ευθυντή του Εργαστηρίου και κάθε άλλος χώρος εντός 
ή εκτός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων που δια-
τίθεται για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του.

2. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με τον τίτλο του Ερ-
γαστηρίου.

Άρθρο 10 
Έναρξης Ισχύος

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ    

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