
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς πενήντα (50) 
σετ καθαρισμού και απολύμανσης, της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας «ΑΝΤΑ-
ΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
για προμήθεια συσκευών συστήματος καθαρι-
σμού και απολύμανσης covid-19 προς το Ελληνι-
κό Δημόσιο (Υπουργείο Εσωτερικών).

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Γε-
ωπολιτικών Αναλύσεων» στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς πενήντα (50) 

σετ καθαρισμού και απολύμανσης, της εταιρεί-

ας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προς 

το Υπουργείο Εσωτερικών.

   Με την υπ’ αρ. 50351ΕΞ2020ΥΠΟΙΚ/25.05.2020 από-
φαση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και 
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
παρ. 1 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και του άρθρου 109 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
δωρεάς πενήντα (50) σετ καθαρισμού και απολύμανσης, 
συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙ-
ΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία θα 
διανεμηθούν στους Δήμους της χώρας από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε.

Το κάθε σετ καθαρισμού και απολύμανσης απο-
τελείται από ένα (1) πλήρες σύστημα καθαρισμού 

(Motorscrubber Jet) και από ένα (1) πλήρες σύστημα 
απολύμανσης covid-19 (Motorscrubber Storm). 

 Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 
Ι

(2)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας «ΑΝΤΑ-

ΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

για προμήθεια συσκευών συστήματος καθαρι-

σμού και απολύμανσης covid-19 προς το Ελλη-

νικό Δημόσιο (Υπουργείο Εσωτερικών). 

   Με την από 26/5/2020 υπ’ αρ. 51365ΕΞ2020/27-5-2020 
απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας 
και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονο-
μικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 3 παρ. 1 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και του άρθρου 
109 του ν. 4622/2019 (Α’133), γίνεται αποδεκτή η από 
13-5-2020 πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΑΝΤΑΠΟ-
ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την 
προμήθεια εξήντα έξι (66) συσκευών συστήματος καθα-
ρισμού και απολύμανσης covid-19, αξίας ενενήντα εννέα 
χιλιάδων ευρώ (99.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εσωτερικών) 
προς υποστήριξη των Δήμων μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α., υπό 
τους όρους που καθορίζονται με την απόφαση αυτή. 

 Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
Ι

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/43282/5258  (3)
    Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Γεω-

πολιτικών Αναλύσεων» στο Τμήμα Πολιτικής Επι-

στήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 

Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη υπ’ αρ. 137509/Ζ1/διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 
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490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτα-
νη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία τεσσάρων (4) 
ετών από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αρ. ΔΠΘ/ΤΠΕ/43277/598/07.04.2020 εισήγη-
ση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης του Δ.Π.Θ.

4. Τη υπ’ αρ. 21/28/9.4.2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/43282/1697/ 
13.04.2020) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. 

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης σύμφωνα με το υπ’ αρ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/ 
43666/5920/09.04.2020 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο αναφέρεται ότι το 
Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν θα 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. [άρθρο 60 του 
ν. 4386/2016 (Α' 83)]. Εγκρίνουμε την ίδρυση στο Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών 
και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης, Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Γεωπολιτικών Αναλύσεων».

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. 
Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Γεωπολιτικών 
Αναλύσεων», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, επι-
μορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, το 
Εργαστήριο θα υποστηρίζει τις διδακτικές, ερευνητικές 
και πάσης φύσεως ακαδημαϊκές ενέργειες και δράσεις 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη, διάδοση και προαγω-
γή της γεωπολιτικής, της διεθνούς πολιτικής και των 
Διεθνών Σχέσεων καθώς και τη σχέση των παραπάνω 
με ζητήματα διεθνούς δικαίου. Η γνώση που θα παρα-
χθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο θα παράσχει 
τη δυνατότητα επεξεργασίας και διατύπωσης κειμένων 
τεκμηρίωσης της διεθνούς πρακτικής, και θεωρητικών 
προσεγγίσεων στο αντικείμενο της γεωπολιτικής και των 
διεθνών σχέσεων.

Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός

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

Άρθρο 3 
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς δραστηριότητας

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών ανα-

γκών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και άλ-
λων Τμημάτων και Σχολών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, 
σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη-
τας του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ελληνικά και 
αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμ-
βαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας.

3. Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες 
υπηρεσίες, κρατικούς φορείς και άλλους επιστημονικούς 
και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής, ώστε το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου 
να συμβάλλει στη μελέτη και υποβολή προτάσεων χάρα-
ξης πολιτικής και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης 
ζητημάτων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του 
άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, συνεδρίων, σεμιναρίων, θερινών μαθημάτων, και 
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πρό-
σκληση ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμέ-
νου κύρους.

5. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, 
καθώς και τη διατήρηση ιστοσελίδας στο αντικείμενο 
του άρθρου 1 του παρόντος.

6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α' 53).

7. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε δημόσιους και ιδι-
ωτικούς φορείς, σε θέματα που άπτονται του γνωστικού 
αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων που άπτονται του αντικειμένου του.

9. Την ανάληψη συμβουλευτικών έργων και μελετών 
με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

10. Οποιαδήποτε άλλη επιστημονική, ερευνητική 
και επιμορφωτική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του 
παρόντος.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
α) Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτι-
κά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 

β) Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ή ΕΕΠ, που το γνωστικό τους αντι-
κείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικεί-
μενα του Εργαστηρίου ή παρέχουν τεχνική υποστήριξη 
στις δραστηριότητες του.

γ) Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν στο ΔΠΘ, σε 
άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εξειδικευμέ-
νους επιστήμονες.

δ) Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση 
με το εργαστήριο.

ε) Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 5 
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, που θεραπεύει γνωστικό αντικεί-
μενο το οποίο εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου και που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις κάθε φορά. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται 
Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου, που ανα-
πληρώνει τον Διευθυντή σε περιπτώσεις αδυναμίας 
άσκησης των αρμοδιοτήτων του και σε κάθε άλλη περί-
πτωση μετά από γραπτή εξουσιοδότησή του.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις εξής αρ-
μοδιότητες: 

α) Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου.

β) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
απαραίτητο προσωπικό.

γ) Μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού και των 
φοιτητών.

δ) Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια όργανα 
του Πανεπιστημίου, σε φορείς με τους οποίους συνερ-
γάζεται και όπου το εργαστήριο καλείται να συμμετάσχει 
ως φορέας.

ε) Καταρτίζει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος το ετήσιο και τριετές πρόγραμμα λειτουργίας του 
Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρηση του.

στ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των 
εξόδων του Εργαστηρίου.

ζ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
η) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Πολι-

τικής Επιστήμης του ΔΠΘ τα κριτήρια πρόσληψης εξωτε-
ρικού επιστημονικού προσωπικού σε τομείς σχετικούς με 
τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Εργαστηρίου, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

θ) Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό του Εργαστηρίου.
3. Με απόφαση των μελών ΔΕΠ που εντάσσονται ως 

μέλη στο Εργαστήριο, μπορούν να δημιουργηθούν Μο-
νάδες για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης σε επιμέ-
ρους τομείς, στο πλαίσιο του ευρύτερου αντικειμένου 
του Εργαστηρίου, με στόχο την καλύτερη διεξαγωγή του 
έργου του. Ένας από τους καθηγητές του Εργαστηρίου 
ορίζεται ως υπεύθυνος της Μονάδας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 6 
Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα 
με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

2. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του 
προσωπικού, των φοιτητών και των επισκεπτών στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

3. Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου, ορίζεται 
με απόφαση του Διευθυντή ένας από τους καθηγητές 
του Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.

4. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου, είναι 
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επι-
στημόνων και διδακτόρων ή υποψήφιων διδακτόρων 
από ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή 
κέντρα ερευνών, ως ερευνητών («Research Fellows»), 
καθώς και κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, 
μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών φοιτητών της Νομι-
κής Σχολής του ΔΠΘ, ως δόκιμων ερευνητών («Trainee 
Researchers»).

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

6. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό 
του Εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές που έχουν την 
απαιτούμενη εκπαίδευση.

Άρθρο 7 
Πόροι

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι-
κά από ιδίους πόρους και δεν βαρύνουν τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με άρθρο 60 του 
ν. 4386/2016 (Α' 83). Ειδικότερα προέρχονται από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών και επιμορφωτικών (εθνι-
κών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών) προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, τις κληροδοσίες και 
άλλες οικονομικές ενισχύσεις προς το Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

3. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του π.δ. 159/1984 (Α' 53) και την παρ. 10 του 
άρθρου 28 ν. 4485/2017.

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

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

6. Τη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση ερευνη-
τικών προγραμμάτων από διάφορα Υπουργεία ή φορείς 
του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

7. Την πώληση πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις 
πωλήσεις εκδόσεων του Εργαστηρίου.

8. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

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

• Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων

• Βιβλίο στοιχείων/μεταβολών του προσωπικού
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
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• Φάκελος περιουσιακών στοιχείων
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Αρχείο διδακτικών, ερευνητικών, επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος.
2. Στο βαθμό που τα ανωτέρω εμπεριέχουν την τή-

ρηση προσωπικών δεδομένων, αυτά διέπονται από τις 
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων (GDPR).

Άρθρο 9 
Χώρος εγκατάστασης

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήμα-
τος Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ ή σε άλλο πρόσφορο 
χώρο που θα διατεθεί από το Πανεπιστήμιο, ο οποίος 
θα διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες λειτουργίας 
του. Χώρος του Εργαστηρίου θεωρείται και το γραφείο 
του Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος ο οποίος 
διατίθεται για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του.

2. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου 
υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Γεωπο-

λιτικών Αναλύσεων - Research Institute for Geopolitical 
Analyses» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με 
το λογότυπό του. Ο τίτλος και τα στοιχεία του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος όπου είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο για την αλληλογραφία του χρησι-
μοποιεί σφραγίδα όμοια με αυτή του Τμήματος Πολι-
τικής Επιστήμης στην οποία προστίθενται ο τίτλος και 
το λογότυπο.

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 παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 27 Μαΐου 2020 

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024321906200004*
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