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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους στην ASLANOVA 

MARIA του IOANNIS.

  Με την 184/2015/02-05-2017 πράξη της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Θεσ/νίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 
παρ.5 του ν.2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως άνω νόμου, κα-
ταλογίζουμε για τελωνειακή παράβαση του άρθρου 
155 παρ.1β και 2ζ του ν.2960/2001 στην ASLANOVA 
MARIA του IOANNIS και της MARTHA, κάτοχο του 
αριθμ.530702085/13-08-2014 διαβατηρίου αρχών Ρω-
σίας,πρώην κάτοικο Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής και ήδη 
αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την 
αριθμ.πρωτ. 1507/17/738235/11-04-2017 Βεβαίωση του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλος,

ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 ευρώ). Κατά 
της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του 
αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης εντός 
30 ημερών από την Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

(2)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους στην ASLANOVA 

MARIA του IOANNIS.

  Με την 29/2015/02-05-2017 πράξη της Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Θεσ/νίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ.5 του 
ν.2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 
παρ.1 και 5 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε για 
τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ.1β και 2ζ του 
ν.2960/2001 στην ASLANOVA MARIA του IOANNIS και 
της MARTHA, κάτοχο του αριθμ. 530702085/13-08-2014 
διαβατηρίου αρχών Ρωσίας, πρώην κάτοικο Ν. Μαρμαρά 
Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής για την υπηρε-
σία σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 1507/17/738235/11-
04-2017 Βεβαίωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, πολλαπλό -τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500 ευρώ). Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου Θεσ/νικης εντός 30 ημερών από την Δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στην YNKULUVA 

MARGARITA- ANGELOVA του ANGEL.

  Με την υπ’ αριθμ. 236/2015/27-02-2017 πράξη της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α’  Τελωνείου Θεσ/νίκης, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
152 παρ.5 του ν.2960/2001 και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως άνω 
νόμου, Καταλογίζουμε για τελωνειακή παράβαση 
του άρθρου 155 παρ.1β και 2ζ του ν.2960/2001 στην 
YNKULUVA MARGARITA - ANGELOVA ΤΟΥ ANGEL,με 
αριθμό ταυτότητας αρχών Βουλγαρίας 645623562/ 
30-01-2015 αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία μας σύμ-
φωνα με την αριθμ.πρωτ. 1507/16/1829458/21-09-2016 
Βεβαίωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
πολλαπλό τέλος ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ 
(750,00) προσωπικά και πολλαπλό τέλος επίσης επτα-
κοσίων πενήντα ευρώ (750,00) σε έτερο καταλογιζόμενο 
πρόσωπο. Για την πληρωμή του συνολικού ποσού των 
πολλαπλών τελών που ανέρχονται στο ποσό των χιλί-
ων πεντακοσίων ευρώ (1.500) καθίστανται αλληλέγγυα 
συνυπεύθυνοι αμφότεροι οι Καταλογιζόμενοι. Κατά της 
άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιων του αρμό-
διου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 30 ημερών από 
την Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον AMMER HAMZA 

του ASGHAR.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Α’ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 236/2014/19-09-2016 πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου Θεσ/νί-
κης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
152 παρ.5 του ν.2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως άνω νόμου, 
καταλογίσθηκε στον AMMER HAMZA του ASGHAR και 
της GHAZALLA, με τελευταία δηλωθείσα κατοικία στην 
οδό Γ. Παπανδρέου 8, Σίνδος και ήδη αγνώστου διαμο-
νής για την υπηρεσία μας σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 
1511/14/1798629/24-10-2014 Βεβαίωση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του έχει επιβληθεί προσω-
πικά πολλαπλό τέλους ύψους επτακοσίων εξήντα επτά 
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών, (767,95)ενώ κηρύχθη-
κε αλληλέγγυα συνυπεύθυνος με την KOLEVA ΜΙΝΚΑ του 
VASILEVA για την καταβολή πολλαπλού τέλους ύψους 
επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών 
(767,96) για τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 
παρ.1β και 2ζ του ν.2960/2001. Κατά της άνω πράξης επι-
τρέπεται προσφυγή ενώπιων του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου εντός 30 ημερών από την Δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

    Αριθμ. 2252 (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 

Εφαρμογών Πληροφορικής και Ρομποτικής 

στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία (Laboratory 

of Informatics and Robotics in Education and 

Society)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοι-

νωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Αν-

θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας και έγκριση του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 

(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του ν. 4009/ 
2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

3. Τις υπ’αριθμ. 3/23.10.2017 και 1/8.9.2014 αποφά-
σεις της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

4. Την υπ’ αριθμ. 14/8.12.2017 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρ-
μογών Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση 
και την Κοινωνία (Laboratory of Informatics and Robotics 
in Education and Society)» στο Τμήμα Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Αν-
θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και καθορίζουμε τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-
λιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εργαστήριο με 
τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Ρο-
μποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία (Laboratory 
of Informatics and Robotics in Education and Society)», 
το οποίο καλύπτει διδακτικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές 
και επιστημονικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 
που αφορούν τις εφαρμογές της Πληροφορικής και της 
Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία γενικά 
και ειδικότερα στους τομείς που θεραπεύει το Τμήμα.

Άρθρο 2 
Σκοπός και Στόχοι

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολι-
τικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και άλλων 
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Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε προπτυχι-
ακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα σε θέματα 
που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

β. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συ-
μπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με 
εκείνους του εργαστηρίου.

γ. Τη σχεδίαση και υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξια-
κών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή βα-
σικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και τη διάδοση, 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων τους.

δ. Τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, 
συμποσίων, συνεδρίων, προγραμμάτων κατάρτισης 
και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την 
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι-
στημόνων.

ε. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και εκ-
παιδευτικών αναγκών και θεμάτων όταν και όποτε ζη-
τείται συγκεκριμένη συνδρομή, σε θέματα με τα οποία 
ασχολείται το Εργαστήριο.

στ. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων και τεχνογνωσίας σχετικών με τα αντικείμενα 
του Εργαστηρίου.

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

η. Την έκδοση περιοδικών των οποίων το περιεχόμενο 
συνάδει με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου, σε έντυπη 
ή ψηφιακή μορφή.

θ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε φορείς Ιδι-
ωτικού ή Δημόσιου χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

ι. Τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα, συγχρηματο-
δοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα ερευνητικά και 
αναπτυξιακά προγράμματα.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:
α. Η αξιοποίηση της εργαστηριακής και τεχνολογικής 

υποδομής από φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
ερευνητές.

β. Η συνεργασία κάθε μορφής με ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα, ινστιτούτα, οργανισμούς, ερευνητικά και κλινικά 
κέντρα, συλλόγους ή άλλους φορείς της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής που έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον 
και ενασχόληση με τα αντικείμενα δραστηριότητας του 
εργαστηρίου.

γ. Η ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και 
η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω δημοσιεύ-
σεων και εκδόσεων.

δ. Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά ερευνητικά ή 
αναπτυξιακά προγράμματα.

ε. Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, 
ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πρόσκληση 
Ελλήνων και διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων.

στ. Η σύνδεση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 
και των συνεργασιών του με την ευρύτερη ακαδημαϊκή 

κοινότητα και τους ενδιαφερόμενους φορείς και οργα-
νισμούς.

ζ. Η αξιοποίηση της διεπιστημονικής σύστασης των 
μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος για τον σχεδιασμό και την 
περάτωση ερευνητικών προγραμμάτων που να άπτονται 
της θεματολογίας του εργαστηρίου.

η. Η προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο (δι-
άγνωση και αγωγή, συμβουλευτική, ενημέρωση, εκπαί-
δευση) με αποδέκτες άτομα, οικογένειες, φορείς, σχολεία 
και ιδρύματα.

θ. Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και ανατροφο-
δότηση με νέα τεχνογνωσία έρευνας και εφαρμογής.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από διδακτικό, ερευ-
νητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας και γενικότερα σε Τμήματα του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας. Το διδακτικό και ερευνητικό 
προσωπικό αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που η επιστημονική τους 
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επι-
στημονικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου. Το 
προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς 
και από μέλη Εργαστηριακού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) και γενικότερα του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού του Πανε-
πιστημίου, που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφω-
να με τη διαδικασία που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 
Το εργαστήριο στελεχώνεται επίσης από εξωτερικούς 
συνεργάτες με διάφορες ειδικότητες που υπηρετούν τις 
ανάγκες του και οι οποίοι έχουν υπογράψει σύμβαση 
έργου με το Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας και ορίζεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού 
(προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου 
του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέρι-
μνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και 
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση 
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των 
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξο-
πλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς 
και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
εργαστήριο.
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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, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω-
ρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή 
του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ-
ση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού κινητά 
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή 
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

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 στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-

γραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό 
ή λογαριασμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

δ. Τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέ-
ξεων, συνεδρίων, θερινών σχολείων και επιστημονικών 
εκδόσεων.

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και 
φυσικά πρόσωπα.

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για 
τους σκοπούς του εργαστηρίου και

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, 
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος 
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο 
ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσω-
πικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-
γράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 
ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Εφαρ-
μογών Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση 
και την Κοινωνία (Laboratory of Informatics and Robotics 
in Education and Society)». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα 
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται 
στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριο-
ποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εσωτε-
ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον 
εξωτερικό «Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και 
Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία» και έχει 
ως έμβλημα στα έγγραφά της το αντίστοιχο του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας καθώς και άλλο έμβλημα, το οποίο 
θα κριθεί κατάλληλο και θα εγκριθεί από το Διευθυντή 
του Εργαστηρίου.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα «UNIVERSITY of MACEDONIA» (Laboratory of 
Informatics and Robotics in Education and Society), 
χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλλη-
λογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΑΧΙΛΛEΑΣ ΖΑΠΡAΝΗΣ  

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