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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3344  (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πο-

λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας με τίτλο «Eργαστήριο Υπολογιστι-

κού Σχεδιασμού και Ψηφιακής Κατασκευαστικής 

(Computational Design and Digital Fabrication 

Laboratory – CODE+ Lab)» 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2017), «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του ν.  4610/2019 (ΦΕΚ 70Α΄/2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

3. Την απόφαση της με αριθμό 7/11-11-19 συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχε-
δίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας . 

4. Την απόφαση της με αριθμό 67/20-11-19 συνεδρί-
ασης της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση με αριθμό 103/
19-12-2019 για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με 
τίτλο: «Eργαστήριο Υπολογιστικού Σχεδιασμού και Ψη-
φιακής Κατασκευαστικής (Computational Design and 
Digital Fabrication Laboratory – CODE+ Lab)», στο Τμή-
μα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

6. Το αριθμ. ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) στο 
οποίο δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 137444/Ζ1 Διαπιστω-
τική Πράξη της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία τρι-
ών (3)ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022». 

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό 
Διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’114). 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει: 

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣ-
ΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (COMPUTATIONAL DESIGN AND DIGITAL 
FABRICATION LABORATORY – CODE+ LAB)», στο Τμήμα 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας και την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του. 

Άρθρο 1
Ίδρυση – Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο 

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
το Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστι-
κού Σχεδιασμού και Ψηφιακής Κατασκευαστικής» (Τίτλος 
στα αγγλικά: Computational Design and Digital Fabrication 
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Laboratory – CODE+ Lab), που καλύπτει τις ερευνητικές και 
διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο. 

Ενδεικτικά οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου θα 
περιλαμβάνουν τις περιοχές: 1. Ανάπτυξη μεθόδων και 
λογισμικών με έμφαση στο υπολογιστικό σχεδιασμό και 
την κατασκευαστική, 2. Σχεδιασμός, κατασκευαστική και 
ανάπτυξη προϊόντων και συστημάτων με τη χρήση προ-
ηγμένων συστημάτων CAD/CAM/CAE, 3. Προσομοίωση 
μηχανουργικών κατεργασιών με στόχο τη βελτιστοποί-
ηση τους, 4. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση μεθόδων 
κατασκευαστικής, 5. Εφαρμογές ανάστροφης μηχανικής 
και προσθετικής κατασκευαστικής, 6. Πρωτοτυποποίη-
ση, 7. Εικαστικές και καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, 8. 
Γραφιστικές εφαρμογές, 9. Θέματα παραστατικής κινη-
ματογραφίας (animation), 10. Εφαρμογές εικονικής και 
επαυξημένης πραγματικότητα. 

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διεύρυνση των γνώ-
σεων και εμπειριών των φοιτητών, έτσι ώστε να μπορούν 
να προχωρήσουν σε αποτελεσματική αξιοποίηση των 
διαθέσιμων εργαλείων του υπολογιστικού σχεδιασμού 
και της ψηφιακής κατασκευαστικής κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους καριέρας ή τον κατάλληλο προσα-
νατολισμό τους σε αντίστοιχες κατευθύνσεις μεταπτυχια-
κών σπουδών. Σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου εστιάζει 
στις σύγχρονες περιοχές του σχεδιασμού και της κατα-
σκευαστικής με προηγμένες τεχνολογίες και μέσα. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

Το εργαστήριο έχει σκοπό: 
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-

δο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 
1 του παρόντος. 

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 

3. 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 αναγνωρισμένων επιστημόνων. 

4. Τη διεξαγωγή έρευνας σχετικής με τις δραστηριό-
τητες του Εργαστηρίου. 

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία. 

6. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στο οποίο 
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και 
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου και 
άλλων συγγενών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, των Πανεπιστημίων της χώρας και Ιδρυμά-
των Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. 

7. Τη σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς 
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με 
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία. 

8. Την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτό-
ρων και μεταδιδακτόρων στα αντικείμενα δραστηριό-
τητας του Εργαστηρίου. 

9. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής 
τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Εργα-
στήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευ-
νητικά ιδρύματα καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής. 

Άρθρο 3
Προσωπικό 

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι-
κού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων κα-
θώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνω-
στικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και 
από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προ-
σωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 

Στο Εργαστήριο μπορεί να απασχολούνται πανεπι-
στημιακοί υπότροφοι, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, 
υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί 
φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου 

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες 

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Διδακτικού 
και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία 
που ορίζουν οι εκάστοτε διατάξεις. 

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομο-
θεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 

α) ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, β) η 
κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και η μέριμνα για την τήρησή του, γ) η μέριμνα για τη 
στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομι-
κή διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων 
του Εργαστηρίου και την κατανομή των πόρων και των 
χώρων του Εργαστηρίου, δ) η εισήγηση στη Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον τεχνικό εξοπλισμό, ε) η υπογραφή 
κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, στ) 
η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ζ) ο ορισμός ως 
αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του Εργαστηρίου σε 
περίπτωση κωλύματος, η) η εποπτεία του προσωπικού 
που έχει τοποθετηθεί στο Εργαστήριο. 
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Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους 
που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου. 

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση 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, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου 

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από: 

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

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα. 

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

στ. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και 
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
Εργαστηρίου. 

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι-

χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ-
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει-
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο. 

Άρθρο 8 
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Υπο-
λογιστικού Σχεδιασμού και Ψηφιακής Κατασκευαστικής» 
(Τίτλος στα αγγλικά: Computational Design and Digital 
Fabrication Laboratory – CODE+ Lab). Αυτός ο τίτλος, 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο 
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
και στον εσωτερικό «Εργαστήριο Υπολογιστικού Σχεδια-
σμού και Ψηφιακής Κατασκευαστικής» και έχει ως έμβλη-
μα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και το λογότυπό του. 

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία 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. 

Κοζάνη, 8 Ιανουαρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 3352  (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών Μη-

χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστή-

ριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.)» 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2017), «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του ν.  4610/2019 (ΦΕΚ 70Α΄/2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

3. Την απόφαση της με αριθμό 48/22-08-19 συνεδρία-
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σης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας για το υπ΄ αριθ. Β2 θέμα. 

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση με αριθμό 103/19-
12-2019 για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο: 
«Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.)», στο 
Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

5. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 709/2019 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) στο 
οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. 137444/Ζ1 Διαπιστωτική 
Πράξη της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία τριών 
(3) ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022». 

6. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό 
Διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’114). 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει: 

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Π.Τ.)», στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού του. 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Ιδρύεται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
το Εργαστήριο με τον τίτλο: «Εργαστήριο Περιβαλλο-
ντικής Τεχνολογίας», Ακρωνύμιο «Ε.Π.Τ.», που καλύπτει 
τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Σκοπός 
του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή τεχνογνωσίας και 
υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλο-
ντος, με έμφαση στην αξιοποίηση υφιστάμενων και 
νέων υλικών σε εφαρμογές περιβαλλοντικής μηχανικής 
όπως και σε συστήματα θερμοδυναμικών εφαρμογών 
και περιβαλλοντικής οικονομίας, την εκπόνηση μελε-
τών και ερευνητικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διάδοση πληρο-
φοριών. Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν 
διακριτές μονάδες με αντικείμενο: Τομέας - Τεχνολογίας 
Υδρογονανθράκων, Τομέας - Νανοτεχνολογίας, Τομέας - 
Υγείας και Περιβάλλοντος, Τομέας - Θερμοδυναμικής - 
ηλεκτροχημικής τεχνολογίας, Τομέας - Περιβαλλοντικής 
Οικονομίας. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

Το εργαστήριο έχει σκοπό: 
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, άλλων 
Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας καθώς και της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο 
περιφέρειας, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορί-

ζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 
2. Τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και τη 
συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμ-
ματα. 

4. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής και οικονομίας. 

5. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53). 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που το γνω-
στικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, 
από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προ-
σόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και 
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και λοιπό προσωπικό. 

Άρθρο 4 
Διοίκηση – Αρμοδιότητες 

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που 
ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου: συντονί-
ζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό λειτουρ-
γίας του και μεριμνά για την τήρησή του, εισηγείται στη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου και 
μεριμνά για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και 
για τα αναλώσιμα υλικά αυτού. Υπογράφει κάθε έγγραφο 
που σχετίζεται με το εργαστήριο και είναι αρμόδιος για 
οποιαδήποτε θέμα που αφορά στο εργαστήριο και δεν 
ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο. 

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση – Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους 
που παραχωρούνται σ΄ αυτό για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου. 
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2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση 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 
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησι-
μοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου 

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από: α. Την εκτέλεση 
ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται 
για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984. 

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα. 

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
για τους σκοπούς του εργαστηρίου και 

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι-
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ-
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει-
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο. 

Άρθρο 8 
Τίτλος – Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Περι-
βαλλοντικής Τεχνολογίας» (Ε.Π.Τ.). Αυτός ο τίτλος, καθώς 
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ανα-
γράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και 
δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «Πανεπιστήμιο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνο-
λογίας» (Ε.Π.Τ.) και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του 
το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφα 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. 

Κοζάνη, 8 Ιανουαρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 3354 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών Μη-

χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστή-

ριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας 

Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ)».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α΄/7-5-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

3. Την απόφαση της με αριθμό 48/22-08-19 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας για το υπ΄ αριθ. Β2 θέμα.

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση με αριθμό 103/19-
12-2019 για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο: 
«Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργα-
σίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ- ΕΥΑ)», στο 
Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

5. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) 
στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ.137444/Ζ1 Διαπι-
στωτική Πράξη της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε-
ων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία 
τριών (3)ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022».
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6. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό 
Διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’114).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΧ-ΕΥΑ)», στο Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και την έγκριση του Εσωτερικού 
Κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
το Εργαστήριο με τον τίτλο: «Εργαστήριο Περιβαλλο-
ντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών 
Αποβλήτων», (ΕΠΧ-ΕΥΑ) καλύπτει τις ερευνητικές και 
διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Περι-
βαλλοντικής Χημείας και της Επεξεργασίας των Υδάτων 
και των Υγρών Αποβλήτων με σύγχρονες και συμβατι-
κές μεθόδους. Από το 2009 είναι διαπιστευμένο κατά 
ISO 17025, προσαρμοσμένο στα παραπάνω γνωστικά 
αντικείμενα του εργαστηρίου με τον τίτλο: «Εργαστήριο 
Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και 
Υγρών Αποβλήτων».

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, άλλων 
Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας καθώς και της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο 
περιφέρειας, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορί-
ζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και τη 
συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμ-
ματα.

4. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής και οικονομίας.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που το γνω-

στικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, 
από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προ-
σόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και 
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που 
ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου: συντονί-
ζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό λειτουρ-
γίας του και μεριμνά για την τήρησή του, εισηγείται στη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου και 
μεριμνά για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και 
για τα αναλώσιμα υλικά αυτού. Υπογράφει κάθε έγγραφο 
που σχετίζεται με το εργαστήριο και είναι αρμόδιος για 
οποιαδήποτε θέμα που αφορά στο εργαστήριο και δεν 
ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους 
που παραχωρούνται σ΄ αυτό για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση 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 
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησι-
μοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
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Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

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

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
για τους σκοπούς του εργαστηρίου και

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι-
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ-
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει-
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Πε-
ριβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και 
Υγρών Αποβλήτων», (ΕΠΧ-ΕΥΑ). Αυτός ο τίτλος, καθώς 
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ανα-
γράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και 
δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «Πανεπιστήμιο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό ««Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας 
και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων», (ΕΠΧ-
ΕΥΑ) και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του το αντίστοιχο 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία 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.

Κοζάνη, 8 Ιανουαρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 4144/46924 (4)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέση 

Ε.ΔΙ.Π.

Η ΠΡΥΤANΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, παρ. 18 (8) και 20(ιξ), 

όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθ. 2 του ν. 4076/
2012 (ΦΕΚ 159 ΑΛ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», 29 και 79 
παρ. 4 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 ΑΛ) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

2. Το άρθ. 20, παρ. 2, του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’).
3. Το άρθ. 68, παρ. 3, του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α’).
4. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του 

π.δ. 80/2016 (Α΄145).
5. Την αριθμ. 59950 /Ζ2/06-04-2017 εγκύκλιο του 

ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ ΨΛΓ 34653ΠΣ-ΓΝ7)
6. Την από 23.04.2019 αίτηση του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. 

Καπαρελιώτη Απόστολου, κατόχου μεταπτυχιακού δι-
πλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με 
τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα για 
ένταξη του σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

7. Την αριθμ. 152/17924/13.06.2019 Πράξη της Κο-
σμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, περί ορισμού 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π. του Καπαρελιώτη Απόστολου, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Την από 29.7.2019 εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής που ορίσθηκε από τον Κοσμήτορα 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος για την 
ένταξη του ανωτέρω μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

9. Την αριθμ. 155/30.07.2019 απόφαση της Κοσμητείας 
της Σχολής Θετικών Επιστημών, με την οποία εγκρίνεται 
η ένταξη του Καπαρελιώτη Απόστολου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. 
του Τμήματος Βιολογίας σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Βιο-
λογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος.

 10. Το αριθμ. 168158/Β1/29.10.2019 έγγραφο της 
ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπο-
λογισμό του ΥΠΑΙΘ.

11. Το αριθμ. 8601/06.12.2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων του 
ΥΠΑΙΘ, περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό 
του ΥΠΑΙΘ οικ. Έτους 2019.

12. Τον έλεγχο του προσωπικού μητρώου του Καπα-
ρελιώτη Απόστολου, διαπιστώνουμε:

Την ένταξη του Καπαρελιώτη Απόστολου του Νικο-
λάου, μέλους Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π) του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο 
Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών επειδή διαθέτει τα προσόντα 
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για το διορισμό στην κατηγορία αυτή, και την αυτοδί-

καιη μετατροπή της θέσης που κατείχε, σε αντίστοιχη 

θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 31 Δεκεμβρίου 2019 

Η Πρύτανης 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ  ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

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