
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου για το μόνιμο, το με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και το 
αποσπασμένο προσωπικό στο Γραφείο Νομικών 
και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας 
συντονισμού (τ.Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπο-
στήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομο-
θετικής Πρωτοβουλίας), καθώς και στο Αυτοτελές 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Γενικής 
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 
β’ εξάμηνο του 2019, ήτοι από τη δημοσίευση της 
παρούσης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Σχε-
διασμού με Η/Υ (CAD)» στο Τμήμα Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/450 (1)
   Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου για το μόνιμο, το με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 
το αποσπασμένο προσωπικό στο Γραφείο Νομι-
κών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρε-
σίας συντονισμού (τ.Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 
Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νο-
μοθετικής Πρωτοβουλίας), καθώς και στο Αυτο-
τελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της 
Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης για το β’ εξάμηνο του 2019, ήτοι από τη 
δημοσίευση της παρούσης έως και την 31η Δε-
κεμβρίου 2019. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 66-68 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-

μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) όπως ισχύει,

β. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (ΦΕΚ Β’ 67/22.01.2015) όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 38 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019),

δ. του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019),

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145/05.08.2016),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119/08.07.2019),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 123/17.07.2019),

η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 121/09.07.2019) και τις διορθώ-
σεις σφαλμάτων (ΦΕΚ Α’ 126/19.07.2019),

θ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005),

ι. του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
(ΦΕΚ Α’ 117/10.08.2017),

2. Την υπ΄αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατεί-
ας»(ΦΕΚ Β’ 2902/09.07.2019).

3. Την187/29.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 524/05.08.2019).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την 719/2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ’’Με εντολή 
Υπουργού’’ στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β’ 3540/20.09.2019).

5. Το γεγονός ότι το προσωπικό στο Γραφείο Νομικών 
και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντο-
νισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(τ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβου-
λευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας), πρό-
κειται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου 
προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες για τον συντο-
νισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέ-
τησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και την κανονιστική 
διαδικασία, καθώς και την αξιολόγηση των νομοθετικών 
και Κανονιστικών ρυθμίσεων, τον συντονισμό των υπη-
ρεσιών για την έγκαιρη και ουσιαστική ανταπόκριση 
του Υπουργείου στον Κοινοβουλευτικού Έλεγχο και 
για τις σχέσεις ευρύτερα του Υπουργείου με τη Βουλή, 
τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου 
για τη διενέργεια διαβουλεύσεων επί σχεδίων νόμων ή 
κανονιστικών διαταγμάτων καθώς και την οργάνωση 
και υποστήριξη Ομάδων Διαβούλευσης με κοινωνικούς 
φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για 
κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου. Αντίστοιχα 
το προσωπικό στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσε-
ων, πρόκειται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου 
ωραρίου προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες για την προετοιμασία, διοργάνω-
ση και υποστήριξη συναντήσεων, διαπραγματεύσεων 
και εκδηλώσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων.

6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών επιβάλλεται να απασχοληθούν υπερωριακά, 
έως δύο (2) υπάλληλοι (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και αποσπασμένοι 
υπάλληλοι) μηνιαίως για το Γραφείο Νομικών και Κοι-
νοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού 
(τ.Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβου-
λευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας) και 
έως δύο (2) υπάλληλοι (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και αποσπασμένοι 
υπάλληλοι) μηνιαίως για το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών 
Σχέσεων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρε-
πτού ορίου συνολικών ωρών υπερωριακής απασχόλη-
σης, ανά εξάμηνο, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά 
άτομο, από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την 
31η Δεκεμβρίου 2019.

Αφορά σε εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, για το χρονικό διάστημα, από τη δημοσίευση 
της παρούσης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

7. Τη με Α.Π.: 10865/2019/05/07/2019 απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσης 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019, την δυνατότητα για 
έως δύο (2) υπαλλήλους μηνιαίως, (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και 
αποσπασμένοι) στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευ-
τικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υ.Ψ.Η.Δ. 

(τ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβου-
λευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας), και 
για έως δύο (2) υπαλλήλους μηνιαίως, (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και 
αποσπασμένοι) στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να εργάζονται 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, μέχρι 
τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνο-
λικών ωρών υπερωριακής απασχόλησης, ανά εξάμηνο, 
ήτοι εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά άτομο, με την προ-
βλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για τους μνημο-
νευόμενους στο σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) και θα βα-
ρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2120201001, οικονομικού 
έτους 2019, του Φορέα 1051, Ειδικού Φορέα 501.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

Αριθμ. 981  (2)
   Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Σχε-

διασμού με Η/Υ (CAD)» στο Τμήμα Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πο-

λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του αρθρ. 28 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 των αρθρ. 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».

3. 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».

4. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημά-
των της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση αριθμ. 1/26-06-2019).
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5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 91/
22-07-2019) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με 
τίτλο: «Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)» στο Τμή-
μα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

6. Το ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) στο οποίο δη-
μοσιεύτηκε η αριθμ. 137444/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία τριών (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. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό και τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Την Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕ-
ΔΙΑΣΜΟΥ με Η/Υ (CAD)» στο Τμήμα Μηχανικών Σχε-
δίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την 
έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του.

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας το Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Σχε-
διασμού με Η/Υ (CAD)», που καλύπτει τις ερευνητικές 
και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο. Στο 
εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλου-
θες μονάδες με αντικείμενο: 1) το σχεδιασμό, τη μελέτη 
και την κατασκευή προϊόντων, κατασκευών, συστημάτων 
και υπηρεσιών, 2) την επιστημονική στήριξη διαφόρων 
δράσεων που θα αναφέρονται στα ανωτέρω.

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 στη βελτιστοποίηση στο σχε-
διασμό, μελέτη και κατασκευή προϊόντων, κατασκευών, 
συστημάτων και υπηρεσιών.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 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).

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 Δυ-
τικής Μακεδονίας, των Α.Ε.Ι. της χώρας και Ιδρυμάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης της 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.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Διδακτικού και 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανι-
κών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που ορί-
ζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3794/2009 (Α' 156).

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και 
άρθρο 3 του ν. 3794/2009, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - 
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρί-
ου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρηση, 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 ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή 
κάθε εγγράφου.

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 
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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-
σιμοποίηση 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 
διεθνείς 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. 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 Σχε-
διασμού με Η/Υ (CAD)». 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 εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)» 
και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά 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, 9 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης 

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

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