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1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρε-
σιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

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 για τις οποίες δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

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

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου: «Εργαστήριο Αφηγηματι-
κής Έρευνας «Ε.ΑΦ.Ε.», (Laboratory of Narrative Research)» 
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 του Τμή-
ματος 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 του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 22293 (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Φι-

λοσοφίας: Κείμενα και Ερμηνείες (ΕΦΚΕ)» στο 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλο-

σοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και καθορισμός του 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 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 Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/ 
τ.Α΄/24.11.1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών 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 Ελλά-
δας, 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 Ανωτά-
της Εκπαίδευσης»,

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

δ) του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (258/τ.Α΄/8.12.2014) 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις»,

ε) 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.Β΄/ 
5.6.2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά 
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ 
140/τ.Α΄/11-6-2013.

4. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ  258/τ.Β΄/ 
24.2.2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση 
της υπ’ αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

5. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της φιλοσο-
φικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 204/2-7-2014 και 
215/14-10-2015).

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της φιλοσοφικής Σχολής 
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του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνε-
δριάσεις με αριθμό 219/20-3-2014 και 232/8-10-2015).

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 εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο φιλοσοφίας: κείμενα και ερμηνείες 
(ΕΦΚΕ)» στο Τμήμα φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 
φιλοσοφικής Σχολής.

9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 6/16-12-2015) για την ίδρυση του εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Φιλοσοφίας: κείμενα και ερμη-
νείες “ΕΦΚΕ”» στο Τμήμα φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
της φιλοσοφικής Σχολής.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2920/22-12-2015) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Φιλοσοφίας: κείμενα και ερμηνείες 
(ΕΦΚΕ)» στο Τμήμα φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 
φιλοσοφικής Σχολής.

11. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους 
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Φιλο-
σοφίας: κείμενα και ερμηνείες “ΕΦΚΕ”» στο Τμήμα φιλοσο-
φίας και Παιδαγωγικής της φιλοσοφικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τον 
καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στον Τομέα Φιλοσοφίας, στο Τμήμα Φιλο-
σοφίας και Παιδαγωγικής της φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Εργα-
στήριο με τίτλο «Εργαστήριο Φιλοσοφίας: κείμενα και 
ερμηνείες (ΕΦΚΕ)».

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της φιλοσο-
φίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των κειμένων της 
φιλοσοφικής και ευρύτερα της θεωρητικής παράδοσης 
σε όλη της την έκταση και σε συνδυασμό με τις πολλα-
πλές ερμηνείες αυτής της παράδοσης.

Άρθρο 2
Κανονισμός Σπουδών

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Αποστολή του «Εργαστηρίου Φιλοσοφίας: Κείμενα και 
Ερμηνείες “ΕΦΚΕ”» είναι:

1. Η κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, καθώς και άλλων Τμημά-
των του ΑΠΘ σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζε-
ται στο άρθρο 1 του παρόντος και αποτελούν μέρος του 
προγράμματος σπουδών.

2. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
στο αντικείμενο με τα οποία ασχολείται.

3. Ο συντονισμός της ερευνητικής και εν γένει επι-
στημονικής δραστηριότητας των μελών του Α.Π.Θ., των 
οποίων η έρευνα και διδασκαλία εμπίπτει εν όλω ή εν 
μέρει στο αντικείμενο του Εργαστηρίου.

4. Η εμπλοκή των μεταπτυχιακών φοιτητών και υπο-
ψηφίων διδακτόρων του Τμήματος στην ερευνητική 
δραστηριότητα που επιτελείται στο Εργαστήριο- η 
εμπλοκή αυτή θεσμοθετείται με τη διοργάνωση τακτι-
κών ημερίδων, στις οποίες οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 
υποψήφιοι διδάκτορες θα παρουσιάζουν την ερευνητική 
τους εργασία.

5. Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, τα 
οποία έχουν ομοειδείς στόχους με το ΕΦΚΕ.

6. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο-
νικών εκδηλώσεων, και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

7. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
8. Η έκδοση περιοδικών ή άλλων δημοσιεύσεων.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το 

«Εργαστήριο φιλοσοφίας: κείμενα και έρευνες “ΕΦΚΕ”» 
ανήκουν στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Ιστορία της 
φιλοσοφίας (Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, Βυζαντινή φι-
λοσοφία, Νεότερη και Σύγχρονη φιλοσοφία), Πολιτική 
και Ηθική φιλοσοφία, Ερμηνευτική Παράδοση, φιλοσο-
φία και Λογοτεχνία.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο Φιλοσοφίας: Κείμενα και Ερμηνείες 
“ΕΦΚΕ”» στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτορες του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των οποί-
ων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο γνωστικό αντι-
κείμενο του Εργαστηρίου όπως αυτό προσδιορίζεται στο 
άρθρο 1 του παρόντος, από μέλη Ειδικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστη-
μονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού 
που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Επιπλέον, στο Εργαστήριο μπορούν να ενταχθούν Επι-
σκέπτες Καθηγητές της αλλοδαπής, ερευνητές που ανή-
κουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής ή 
της ημεδαπής και συνεργάζονται κατά περίπτωση με το 
Εργαστήριο, άλλοι εξειδικευμένοι επιστήμονες, καθώς 
και μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, 
μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου 
που εκπονούν τη διατριβή τους και πτυχιούχοι που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και την προσφορά 
υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας ή αναπληρωτή ή επίκουρο καθηγητή του Τμή-
ματος φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 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).

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται στις κείμενες διατάξεις και επιπλέον:

-συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυχια-
κό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου,

-καταρτίζει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και μεριμνά για την τήρηση του,

-διαχειρίζεται τον εξοπλισμό και τις υποδομές του Ερ-
γαστηρίου,

-μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, για την ασφάλεια του προσωπι-
κού και των φοιτητών, για την οικονομική διαχείριση 
των πάσης φύσεως εσόδων του Εργαστηρίου και για 
την κατανομή των χώρων του,

-εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τον ορισμό 
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό 
εξοπλισμό,

-υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
του Εργαστηρίου, ενώ σε περίπτωση κωλύματος ορίζει 
ως αναπληρωτή του έναν από τα μέλη του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση -Υλικοτεχνική υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί στην 
αίθουσα 5α1 της Νέας Πτέρυγας της φιλοσοφικής 
Σχολής, όπου τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου, στην πινακίδα αυτή περιλαμβάνεται και 
αφιερωματική αναφορά στον αείμνηστο συνάδελφο 
του Τομέα Φιλοσοφίας Επαμεινώνδα Βαμπούλη. Χώ-
ρος του Εργαστηρίου είναι επίσης κάθε χώρος στον 
οποίο εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την 
αποστολή του από μέλη που ανήκουν σε αυτό. Τμή-
μα του Εργαστηρίου μπορεί να εγκαθίσταται και σε 
χώρους εκτός των εγκαταστάσεων του Τμήματος ή 
της Σχολής.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την ασφάλεια και τη 
υγιεινή των χώρων.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και το ωράριο εργασίας 
του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε 
κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξα-
γωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα 

πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, εντός του πλαισίου της 
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση χώρων, υποδομής και εξοπλισμού, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση της υπο-
δομής και του εξοπλισμού που ανήκουν σ’ αυτό, την 
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, 
επισκεπτών), στους χώρους του, την τήρηση των κα-
νόνων ασφάλειας που αποσκοπούν στην προφύλαξη 
της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και 
την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του 
εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση υποδομών και εξοπλισμού του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
σε άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία 
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 
3 του παρόντος, η πρόσληψη διενεργείται με εισήγηση 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος.

Άρθρο 8
Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ίδιους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

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

2. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.δ. 159/ 
1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής 
υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώ-
τες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

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 κλη-
ροδοσίες που καταλείπονται στο ΑΠΘ για τους σκοπούς 
του Εργαστηρίου και για τις οποίες δεν τίθενται όροι που 
αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Τη διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σε-
μιναρίων.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμε-
νων εγγράφων.
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β. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
δ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

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

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη 

λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Φιλο-
σοφίας: κείμενα και ερμηνείες “ΕΦΚΕ”» και αναγράφεται 
σε κάθε έντυπο του, μαζί με τον λογότυπο του. Ο τίτλος 
αυτός, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργα-
στηρίου, αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος 
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής και την προσθήκη του τίτλου 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 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α.
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