
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την 83/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Σαλαμίνας.

2 Τροποποίηση συστατικής πράξης της κοινωφε-
λούς επιχείρησης του Δήμου Ζακύνθου με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζα-
κύνθου» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.).

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τα-
λαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (Laboratory 
of Vibration and Machine Dynamics)» στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

4 Θέματα λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής 
Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμο-
γή της διάταξης της παρ.  2 του άρθρου  18 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην 90723/Ν1/6-6-2019 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2206/ 8-6-2019 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 85498/657 (1)
   Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την 83/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Σαλαμίνας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/ 

30.05.1997) “Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις”.

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) “Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις” όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.02.2016) “Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις”.

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999), 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).

6. Το άρθρο 109 του ν.  2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/ 
23.03.1999) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) 
“Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα”.

8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) “Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”.

9. Την 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με την οποία ο 
Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την οικ. 47601/17682/08.06.2017 (ΦΕΚ 2056/Β΄/ 
14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί με-
ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα “Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων”.

12. Τις 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-
ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν 
μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης απο-
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φάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του 
ν. 2696/1999” όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 22769/ 
12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του 
Γ.Γ.Α.Δ.Α.

14. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Διευ-
κρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθ-
μίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους 
χώρους λιμένων”.

15. Το αριθμ. 63625/17345/29.08.2019 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής με το οποίο διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθεί-
σα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, 
83/04.04.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Σαλαμίνας, με τα συνημμένα της.

16. Την από 07.02.2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας, βάσει της 
οποίας λήφθηκε η 7/22.03.2019 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις.

17. Την 7/22.03.2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις.

18. Την 83/04.04.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίνονται 
οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου 
Σαλαμίνας, όπως βεβαιώνεται στην 83/2019 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στο Δήμο Σαλαμίνας:

• Κατασκευή διάβασης πεζών στις εγκαταστάσεις της 
σχολής Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Σαλαμίνας που 
βρίσκονται επί της οδού Ν. Πλαστήρα 46, με την κατάλ-
ληλη κατακόρυφη σήμανση, σύμφωνα με το σκαρίφημα 
που συνοδεύει την Τεχνική Έκθεση.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Σαλαμίνας σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 
οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται χωρίς εμπόδια 
η κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Σαλαμίνας βάσει της οποίας λήφθηκε η 
83/04.04.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

Ι

Αριθμ. 179028 (2)
   Τροποποίηση συστατικής πράξης της κοινωφε-

λούς επιχείρησης του Δήμου Ζακύνθου με την 

επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζα-

κύνθου» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

2. το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

3. την παρ. 4 του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

4. την 68/2011 (Β΄ 1204) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου «Συγχώνευση Κοι-
νωφελών Επιχειρήσεων - Ν.Π.Δ.Δ. - Σύσταση Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου (άρθρο 103 του 
ν. 3852/2010)»,

5. την 1169/3.10.2011 (Β΄ 2676) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως «Τροποποί-
ηση καταστατικού Κ.Ε.ΔΗ.Ζ. (Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Ζακύνθου)»,

6. την 4360/2127/14.3.2014 (Β΄ 889) όμοια «Τροπο-
ποίηση καταστατικού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Ζακύνθου (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.)»,

7. την 16/10819/22.2.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Νέο θεσμικό πλαίσιο των επιχειρήσεων ΟΤΑ»,
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8. την 13/18.4.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύν-
θου (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ) περί τροποποίησης του άρθρου 4 αυτής 
σχετικά με την διάρκεια της επιχείρησης, η οποία γίνεται 
επ’ αόριστον,

9. την 225/2019 (ΑΔΑ: 67Π4ΩΡ1-ΩΞΘ) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου με την 
οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της συστατικής 
πράξης της εν θέματι επιχείρησης ως προς την διάρκειά 
της, η οποία γίνεται επ’ αόριστον,

10. την υπουργική απόφαση 15870/2017 (ΥΟΔΔ 250 - 
ΑΔΑ: ΩΨΦΒ465ΧΘ7 - Τ4Γ) «Διορισμός του Νικολάου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου»,

11. την υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης α) της 
παρ. 4 του άρθρου 8Α΄ του π.δ. 139/2010 (Α΄ 232) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,

12. την οικ.10819/16/22.2.2007 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων 
ΟΤΑ» και

13. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ζα-
κύνθου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την συστατική πράξη της κοινωφελούς 
επιχείρησης του Δήμου Ζακύνθου με την επωνυμία «Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.) ως 
προς το άρθρο 4 αυτής, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Διάρκεια: Η διάρκεια της επιχείρησης είναι επ’ αό-
ριστον».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 68/2011 
(Β΄  1204) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ζακύνθου, όπως τροποποιήθηκε με τις 1169/ 
3.10.2011 (Β΄ 2676) και 4360/2127/14.3.2014 (Β΄ 889) 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ζακύνθου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

Αριθμ. 895 (3)
    Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τα-

λαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (Laboratory 

of Vibration and Machine Dynamics)» στο Τμή-

μα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρ. 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 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». 

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/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 Συνέλευσης της Κοσμητείας της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας (στη συνεδρίαση αριθμ. 65/24-07-2019). 

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση 
αριθμ. 277/03-07-2019). 

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 92/ 
29-07-2019) για την έγκριση επανίδρυσης εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Μηχανικών Κατεργασιών και Ποι-
οτικού Ελέγχου» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

7. Το αριθμ. ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) στο οποίο 
δημοσιεύθηκε 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». 

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α΄114). 

9. 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, αποφασίζει: 

Την Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑ-
ΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ (Laboratory 
of Vibration and Machine Dynamics)» στο Τμήμα Μη-
χανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού του. 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας το Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο 
Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών», που καλύπτει 
τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο των αριθμητικών-υπολογιστικών και πει-
ραματικών μεθόδων στη Δυναμική και τις Ταλαντώσεις 
Μηχανών, Μηχανισμών και Κατασκευών αλλά και του 
Βέλτιστου Σχεδιασμού, Ελέγχου της Δομικής Ακεραιό-
τητας και της Διάγνωσης βλαβών Κατασκευών. 

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες με αντικείμενο: 
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Α. Μονάδα Αριθμητικών - Υπολογιστικών Μεθόδων 
Σχεδιασμού Κατασκευών 

Αντικείμενο της μονάδας είναι ο Βέλτιστος Σχεδιασμός, 
Στατική και Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με Πεπε-
ρασμένα Στοιχεία (FEA),Τεχνικές και Μέθοδοι Βελτιστο-
ποίησης Μοντέλων Πεπερασμένων Στοιχείων, Ολοκλη-
ρωμένη Αντίστροφη Μηχανική Κατασκευών (3D-Scan, 
3D-CAD, FEA, FEM-Updating). Υβριδική Αριθμητική-Πει-
ραματική Ανάλυση Κατασκευών. 

Β. Μονάδα Ελέγχου Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών
Αντικείμενο της μονάδας είναι οι Ταλαντώσεις και ο 

Έλεγχος Γραμμικών και μη Γραμμικών Δυναμικών Συστη-
μάτων και Μηχανισμών, ο Πειραματικός Προσδιορισμός 
Παραμέτρων Κατασκευών, Τεχνικές και Μέθοδοι Παρα-
κολούθησης της Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών 
(Structural Health Monitoring) και Ανάλυση Κόπωσης 
(FatigueAnalysis) Κατασκευών, Διάγνωση- Πρόγνω-
ση Βλαβών με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 
(machinelearning) και συστημάτων υποστήριξης απο-
φάσεων οδηγούμενα από δεδομένα (Data-driven). 

Γ. Μονάδα Δυναμικής Ανάλυσης Συστημάτων με Πολ-
λαπλά Μέλη 

Αντικείμενο της μονάδας είναι η Αριθμητική Μοντελο-
ποίηση και η Δυναμική Ανάλυση Μηχανών, Μηχανισμών, 
Συστημάτων Μετάδοσης Κίνησης και Περιστρεφόμενων 
συστημάτων, η Διάγνωση Βλαβών και η Ζυγοστάθμιση 
Συστημάτων Μετάδοσης Κίνησης και Περιστρεφόμενων 
συστημάτων. 

Δ. Μονάδα Χαρακτηρισμού και Μοντελοποίησης Σύν-
θετων Υλικών 

Αντικείμενο της μονάδας είναι ο χαρακτηρισμός των 
μηχανικών ιδιοτήτων των σύνθετων υλικών και συνδυ-
ασμών αυτών, ο υπολογισμός της μηχανικής τους από-
κρισης και ο βέλτιστος τρόπος μοντελοποίησής τους για 
τη χρήση τους σε διάφορες κατασκευές. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

Το έργο του εργαστηρίου είναι ερευνητικό και εκπαι-
δευτικό. Ειδικότερα έχει ως σκοπό: 

1. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 
σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-
διδακτορικό επίπεδο καθώς και σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα, 
σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο που 
προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος. 

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς 
και με επίσημους διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλο-
συμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και την πρόσκληση 
ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 

4. Την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ανωτέ-
ρω μελετών όπως επίσης και γενικά των επιστημονικών 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου υπό μορφή δημοσι-

εύσεων ή/και ανακοινώσεων στην ημεδαπή ή/και στην 
αλλοδαπή σε επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

5. Τη διεξαγωγή έρευνας στις επιστημονικές περιοχές 
της Δυναμικής Μηχανών και Κατασκευών, όπως παρου-
σιάζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 

6. 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). 

7. Την ύπαρξη και διατήρηση του ιστοχώρου (http://
lvmd.mech.uowm.gr/), στο οποίο δημοσιεύονται τα 
αποτελέσματα της ερευνητικής και λοιπής δραστηριό-
τητας των μελών του Εργαστηρίου και άλλων συγγενών 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, των 
Α.Ε.Ι. της χώρας και Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
της αλλοδαπής. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν θέσεις 
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα δι-
δακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, 
από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονι-
κού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στο ερ-
γαστήριο μπορούν να απασχολούνται πανεπιστημιακοί 
υπότροφοι, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μετα-
πτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συ-
νεργάτες, απόφοιτοι του οικείου ή συναφών Τμημάτων 
ή Σχολών, λοιπό επιστημονικό προσωπικό ή εξωτερικοί 
συνεργάτες κατά περίπτωση μετά από σχετική εισήγηση 
του Διευθυντή ή των καθηγητών και με την απαραίτητη 
σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του εργαστηρίου. Η το-
ποθέτηση και απασχόληση στο Εργαστήριο των μελών 
του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικη-
τικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις για κάθε κατηγορία προσωπικού. 

2. Το ωράριο εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού 
είναι αυτό που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
με τη διαδικασία που ορίζουν 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 
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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. 

3. Ως Διευθυντής του Εργαστηρίου, κατά την ίδρυσή 
του, ορίζεται ο Μόνιμος Επικ. Καθηγητής Δημήτριος 
Γιαγκόπουλος με τετραετή θητεία. 

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 
και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια των μαθημάτων, των πρακτι-
κών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο 
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. 

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και 
άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σ΄ αυτό, 
την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτη-
τών, επισκεπτών) στους χώρους που τηρούνται ειδικοί 
κανόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως 
άνω μηχανημάτων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 

3. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές, που έχουν ειδική επί των μηχανημάτων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. 

4. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισή-
γησης του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος. 

Άρθρο 6 
Διαχείριση και αποθήκευση υλικών 
και υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

Η διαχείριση και αποθήκευση των υλικών είναι ευθύνη 
του Διευθυντή. Η αποθήκευση θα γίνεται σε κατάλλη-
λους χώρους / αποθήκες που θα τηρούν τους ανάλογους 
με τη φύση και το είδος των υλικών όρους ασφαλείας. 
Η διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, αναλώσιμων 
και μη και του εν γένει υλικοτεχνικού εξοπλισμού είναι 
αποκλειστική ευθύνη του Διευθυντή. Η υλικοτεχνική 
υποδομή του Εργαστηρίου η οποία ανήκει στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει εμπλουτιζόμενη, 
να χρησιμεύει για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς 
σκοπούς. 

Άρθρο 7 
Έσοδα 

1. Το εργαστήριο δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋ-
πολογισμό του Ιδρύματος. Τα έσοδα του εργαστηρίου 
προέρχονται από: 

1. Την παροχή υπηρεσιών μέσω του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-
ας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό. 

3. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα 

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

5. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαι-
ωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και προϊόντων 
που ανήκουν ή παρήχθησαν από το Εργαστήριο. 

6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι αρμόδιος για 

τη διαχείριση των εσόδων του. 

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία 

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

- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων 
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων 
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού 
- Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγρά-

φων. 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, που κρίνεται απαραίτητο. 

Άρθρο 9 
Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Τα-
λαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών». 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 εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυνα-
μικής Μηχανών» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του 
το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και η συντομογραφία του ως «ΕΤΑΔΥΜ». 

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Η ονομασία 
του εργαστηρίου στα αγγλικά ορίζεται ως «Laboratory of 
Vibration and Machine Dynamics» και η συντομογραφία 
του ως «LVMD». 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Κοζάνη, 7 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

Ι

Αριθμ. 8752 (4)
   Θέματα λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής 

Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμο-

γή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 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 άρθρου 19 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 
13/τ.Α΄/29.1.2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις».

3. Το άρθρο 8 του εσωτερικού κανονισμού (ΦΕΚ 165/ 
τ.Β΄/16.3.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητι-
κών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό-
γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθ. 6807/9.7.2019 (ΑΔΑ: Ω7ΙΤ46Ψ8Ζ6-ΞΨ9) 
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 457/22.7.2019 τ.Υ.Ο.Δ.Δ. και αφορά στην εκλογή 
Κοσμητόρων των Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών με θητεία από 1.9.2019 έως 31.8.2022.

6. Την 1/20.9.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
της Σχολής (Συνεδρία 1/20.9.2019) Εφαρμοσμένης Βιο-
λογίας και Βιοτεχνολογίας που αφορά το θέμα 1ο «Περί 
Θεμάτων Λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής 
Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/ 
22.4.2005).

8. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) « Οργάνωση και 
Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», Οργανισμός και Εσωτερικός 
Κανονισμός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:

Στη Μονοτμηματική Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας 
και Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1
Διάρκεια θητείας των πέντε (5) μελών 
της Κοσμητείας πλην του Κοσμήτορα.

1. Η θητεία των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας, πλην 
του Κοσμήτορα, διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

2. Τα ως άνω πέντε (5) μέλη της Κοσμητείας μπορούν 
να εκλεγούν για δύο (2) συνεχόμενες θητείες. Δεν μπο-
ρούν να επανεκλέγουν πριν περάσουν δύο (2) έτη από 
τη λήξη της δεύτερης θητείας τους.

Άρθρο 2 
Διαδικασία εκλογής των πέντε (5) μελών 
της Κοσμητείας 

1. Τα πέντε μέλη της Κοσμητείας που έχουν την ιδι-
ότητα του μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 
της Σχολής μετά από σχετική προκήρυξη των εκλογών 
από τον Κοσμήτορα της Σχολής. Η προκήρυξη εκδίδεται 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα 
των εκλογών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εντός 
πενθήμερης (5) προθεσμίας από την προκήρυξη των 
εκλογών, οι δε υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφα-
ση του Κοσμήτορα, η οποία εκδίδεται την επόμενη ερ-
γάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των υποψηφιοτήτων. Αν δεν υπάρχει Κοσμήτορας ή ο 
υπάρχων παραμελεί να προκηρύξει τις εκλογές, αυτές 
προκηρύσσονται από τον Πρύτανη, ο οποίος ασκεί και 
όσες αρμοδιότητες ανατίθενται με την παρούσα απόφα-
ση στον Κοσμήτορα. Ο Κοσμήτορας συγκροτεί τριμελή 
εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά 
μέλη, από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, η οποία οργανώνει 
και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας, εκ-
δίδει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και το ανακοινώνει 
στον Κοσμήτορα.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανακοινώνεται στον 
Πρύτανη, στα μέλη της Σχολής και αναρτάται στον Ιστό-
τοπο αυτής.

Η εκλογή για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών της 
Κοσμητείας γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και κάθε μέλος 
της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει μέχρι τρεις (3) ψήφους. 
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με 
κάλπη. Εκλόγιμοι είναι οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, 
οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι Επίκουροι Καθηγητές 
της Σχολής.

Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις 
περισσότερες έγκυρες ψήφους. Επί ισοψηφίας εκλέγεται 
το μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα και 
μεταξύ των ισοψηφούντων της ίδιας βαθμίδας εκλέγεται 
ο αρχαιότερος με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης 
της πράξης διορισμού στη βαθμίδα. Σε περίπτωση που η 
εφαρμογή του παραπάνω κριτηρίου αρχαιότητας αποβεί 
ατελέσφορη, η αρχαιότητα καθορίζεται αναλόγως της 
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ημερομηνίας δημοσίευσης του διορισμού στην προη-
γούμενη βαθμίδα.

Όσοι δεν εκλέγονται αποτελούν τον κατάλογο των 
αναπληρωματικών μελών με τη σειρά των ψήφων που 
έλαβαν και μπορούν να αντικαταστήσουν οιονδήποτε 
από τους πέντε (5) εκλεγμένους σε περίπτωση κένωσης 
θέσης για οιονδήποτε λόγο. Η αντικατάσταση γίνεται με 
διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα.

2. Διαπιστωτική πράξη για τους εκλεγέντες εκδίδει 
αμελλητί ο Κοσμήτορας, μετά την παράδοση σε αυτόν 
του πρακτικού εκλογής από την Εφορευτική Επιτροπή. 
Η εν λόγω διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται στον Πρύ-
τανη του Ιδρύματος.

Άρθρο 3 
Λοιπά θέματα λειτουργίας της Μονοτμηματικής 
Σχολής

1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής όταν ασκεί αρμοδιό-
τητες που η κείμενη νομοθεσία απονέμει στη Συνέλευση 
του Τμήματος συγκροτείται και συνεδριάζει με τη σύνθε-
ση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017).

2. Τον Κοσμήτορα σε περίπτωση κωλύματος ή απου-
σίας του τον αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα, και 
αυτά του Προέδρου Τμήματος, το αρχαιότερο στην ανώ-
τερη βαθμίδα εκλεγμένο μέλος Δ.Ε.Π. της Κοσμητείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
    Στην 90723/Ν1/6-6-2019 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2206/8-6-2019 (τ. Β΄) στη σελίδα 24726, 
στην Α΄ στήλη, στο στίχο 27 εκ των άνω απαλείφεται το 
«ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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*02039032510190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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