
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την 284/18 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παλλήνης.

2 Τροποποίηση της 2560/27-11-2018 (ΦΕΚ 5593/ 
τ. Β΄/12-12-2018) απόφασης του Δημάρχου Αιγά-
λεω.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μη-
χανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου» 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας. 

4 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Βιοϋ-
λικών και Υπολογιστικής Μηχανικής» στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 95591/718 (1)
   Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την 284/18 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Παλλήνης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. 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.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το Αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις των Αρ. 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ. 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (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.47601/17682/14.06.2017 (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-
φάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του 
ν. 2696/1999».

14. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: "Δι-
ευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερ-
σαίους χώρους λιμένων".

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την Οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ - 
ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση αρμοδιότη-
τας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων 
αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α του ν. 2696/1999».

16. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω 
αρμόδια Υπηρεσία, 284/18 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, που αφορά σε κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

17. Την Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Παλλήνης, βάσει της οποίας ελήφθη η 56/18 
απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

18. Την 284/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Παλλήνης, για τις υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται περαιτέρω 
επιβάρυνση στον τρέχοντα (έτος 2019) προϋπολογι-
σμό του Δήμου, όπως προκύπτει από το αριθμ. 26754/
17-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Παλλήνης.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Παλλήνης και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κάτωθι κυκλοφοριακής ρύθμισης:
- Την υποχρεωτική διακοπή πορείας των οχημάτων 

που κινούνται επί της οδού Σουρή στη συμβολή αυτής 
με την Λεωφ. Μαραθώνος, με την εφαρμογή κάθετης κυ-
κλοφοριακής σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Σουρή.

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

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

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

3. 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.

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

όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, βάσει 

της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου.

7. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσε-
ων (πληροφοριακών, σημάνσεων που βελτιώνουν και 
διευκολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλο-
φορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

8. Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά σε κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις και δεν άπτεται θεμάτων γεωμε-
τρικών σχεδιασμών και κατασκευής που συνοδεύουν τη 
δημιουργία του κυκλικού κόμβου.

9. Τον παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν. Επίσης, 
κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά περιγραφεί-
σες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτό, 
διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με αντίστοι-
χες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε προγενέστερες 
συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές εκθέσεις, με-
λέτες, σχέδια ή σκαριφήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 2859 (2)
    Τροποποίηση της 2560/27-11-2018 (ΦΕΚ 5593/ 

τ. Β΄/12-12-2018) απόφασης του Δημάρχου 

Αιγάλεω.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπο-
ποιήθηκαν με την παρ. 1 του αρθ. 203 του ν. 4555/2018.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 49 του 
ν. 3584/2007.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργα-
σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζη-
μίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου» του ν. 4354/2015.

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του 
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/20-12-2008/τ.Α΄) «Αναδιοργά-
νωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Την από 29/12/1990 πράξη νομοθετικού περιεχο-
μένου (ΦΕΚ 299/80) με την οποία καθιερώνεται από 
1/1/1981 πενθήμερη εργασία που κυρώθηκε με τον 
ν. 1157/12-5-1981.

7. Τις 1852/11-06-2019 και 2054/14-06-2019 αποφά-
σεις με τις οποίες μετατάξαμε 5 υπαλλήλους από τα 
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Καταστήματα Κράτησης στο Δήμο, ως ειδικό ένστολο 
προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, σε κενές 
θέσεις που ανασυστάθηκαν αυτοδίκαια με το αρθρ. 19 
του ν. 4325/2015 της κατηγορίας και του κλάδου Δημο-
τικής Αστυνομίας που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσι-
μότητα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, 
με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που έφεραν, 
συνυπολογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας τους στα 
Καταστήματα Κράτησης.

8. Τις 2616/03-09-2019 και 2617/03-09-2019 απο-
φάσεις με τις οποίες διορίζονται στο Δήμο 35 δόκιμοι 
υπάλληλοι σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διορι-
στέων ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018 
τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 
(ΦΕΚ 1699/τ.Γ΄/27-9-2019 και 1754/τ.Γ΄/3-10-2019).

9. Την 2560/27-11-2018 απόφαση (ΦΕΚ 5593/τ.Β΄/
12-12-2018) με την οποία αποφασίσαμε την καθιέρωση 

υπερωριακής εργασίας έτους 2019 του τακτικού προσω-
πικού όλων των Διευθύνσεων του Δήμου για:

• Απογευματινή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
και μέχρι 22η ώρα.

• Εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.

• Εργασία ημερήσια ή νυχτερινή που παρέχεται Κυ-
ριακές και Αργίες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατά-
ξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015. 

10. Την αριθμ. Δ.Υ./16-9-2019 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων σε 
βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, 
για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής, αποφασίζει:

Τροποποιεί την αριθ. 2560/27-11-2018 απόφαση για το 
χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019 ως προς τον αριθμό 
των ατόμων στους παρακάτω κλάδους:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΜΕΧΡΙ 
22η ΩΡΑ (ΜΕΧΡΙ 240 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

TE ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 240 2160 304

ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 6 360 3024 456

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 300

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

7 630

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 26 2340

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67 6030

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 2560/27-11-2018 απόφαση. 
Από την ως άνω απόφαση της καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού προκαλείται 

δαπάνη μέχρι του ποσού 44.550 € η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6012 και Κ.Α. 20.6012 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2019 μη επιτρεπόμενης σε καμιά περίπτωση της αύξησης των 
πιστώσεων στη διάρκεια του έτους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 7 Οκτωβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΓΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 878 (3)

    Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μη-

χανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου» 

στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυ-

τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-

κεδονίας.  

 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». 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45150 Τεύχος B’ 3904/25.10.2019

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. 276/27-06-2019). 

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 Ποιοτικού 
Ελέγχου» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

7. Την 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» (709 ΥΟΔΔ).

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό Δι-
άταγμα 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 ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» στο 
Τμήμα Μηχανολόγων 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 
Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου», που 
καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο 
γνωστικό αντικείμενο των μηχανολογικών κατεργασι-
ών, της μηχανικής αντοχής των υλικών και κατασκευών 
και του ποιοτικού ελέγχου μεταλλικών προϊόντων και 
προηγμένων υλικών. 

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες: 

με αντικείμενο 1) τη μελέτη των μηχανολογικών κα-
τεργασιών των συγκολλήσεων, της χύτευσης και των 
μηχανικών διαμορφώσεων, 2) τη μελέτη των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των μεταλλικών και προηγμένων υλι-
κών, 3) την επιστημονική στήριξη διαφόρων δράσεων 
που θα αναφέρονται στην ποιότητα και ασφάλεια των 
ανωτέρω και 4) στη συμβολή αποφυγής κατασκευαστι-
κών ατοπημάτων καθώς και τη συνεχή βελτίωση μεταλ-
λικών προϊόντων από εταιρείες της Περιφέρειας. 

Α. Μονάδα μηχανολογικών κατεργασιών 
Β. Μονάδα μηχανικής αντοχής των υλικών και κατα-

σκευών 
Γ. Μονάδα Μικροσκοπίας και Χημικών Αναλύσεων 
Δ. Μονάδα Μη Καταστροφικού Ελέγχου 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

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

πεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών 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 της 
ποιότητας και του ποιοτικού ελέγχου των μεταλλικών 
προϊόντων και κατασκευών, 

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 Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μη-
χανικών καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν θέσεις των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευ-
νητικά 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 επιστημονικού και διοικητικού 
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Μέλη του εργαστηρίου: 
Μέλη ΔΕΠ 
1. Στέργιος Μαρόπουλος 
2. Παναγιώτης Κυράτσης 
3. Αλέξανδρος Τσουκνίδας 
4. Εμμανουήλ Βαρύτης 
5. Αδάμος Στημονιάρης 
6. Αργύριος Πλιάτσιος 
Μέλη ΕΔΙΠ 
1. Νικόλαος Ντίνας 
Μέλη ΕΤΕΠ 
1. Αλκιβιάδης Πάσχου 
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Εξωτερικοί συνεργάτες του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

1. Χαριτίνη Βουλγαράκη 
2. Σοφία Παπανικολάου 
3. Δημήτριος Φασνάκης 
4. Ανδρέας Μαρόπουλος 

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 
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 
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 
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδο-
νται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά 
τη χρησιμοποίησή 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 εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο. 

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Μη-
χανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου». Αυτός ο 
τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργα-
στηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατε-
στημένο 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 «Κέντρο Δοκιμών Υλικών και Κατασκευ-
ών» 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, 7 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
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Αριθμ. 892 (4)
   Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Βιο-
ϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής» 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. 276/27-06-2019). 

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. Την 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» (709 ΥΟΔΔ). 

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 ΒΙΟ-
ΫΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» στο Τμήμα 
Μηχανολόγων 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 
Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής», που καλύπτει 
τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείμενο των μεθόδων παραγωγής και χαρακτηρι-
σμού Βιοϋλικών, αλλά και της Υπολογιστικής Μηχανι-
κής με έμφαση σε εφαρμογές της Βιοϊατρικής και της 
Εμβιομηχανικής. 

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες: 

με αντικείμενο: 1) τον σχεδιασμό και την παραγω-
γή βιοϋλικών, με μεθόδους προσθετικής κατασκευής 
(Additive Manufacturing/Rapid Prototyping), για την πα-
ραγωγή λειτουργοποιημένων υλικών (π.χ. προηγμένων 
ή/και νανοσύνθετων υλικών) και εξαρτημάτων, 2) τον 
χαρακτηρισμό των φυσικών, χημικών, βιολογικών και 
μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών αυτών, 3) τον υπολο-
γισμό της μηχανικής απόκρισης υλικών και κατασκευών 
με εφαρμογές, μεταξύ άλλων, στην Βιοϊατρική και την 
Εμβιομηχανική. 

Α. Μονάδα προσθετικής κατασκευής 
Β. Μονάδα χαρακτηρισμού Βιοϋλικών 
Γ. Μονάδα Υπολογιστικής Μηχανικής 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

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

πεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών 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 Βιοϊατρική τεχνολογία, 
με έμφαση στα υλικά και τις μεθόδους υπολογιστικής 
μηχανικής, 

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 Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μη-
χανικών καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν θέσεις των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευ-
νητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του 
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς 
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και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού 
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών διασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, 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 
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 
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: 

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 

τρίτων. 
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων. 
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 

παρ. 3, του π.δ. 159/1984. 
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-

εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα. 

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

6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου μπορούν να τηρού-
νται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοι-
τητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονο-
μικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών 
βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών 
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρω-
τόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με 
απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προ βλέπεται από ειδικές 
διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο. 

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Βιο-
ϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής». Αυτός ο τίτλος, 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο 
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. Κατά την ίδρυση 
του εργαστηρίου, ορίζεται ως Διευθυντής ο Επικ. Καθ. 
Αλέξανδρος Ευθύμης Τσουκνίδας (με τριετή θητεία). 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «Πανεπιστήμιο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστι-
κής Μηχανικής» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του 
το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και η συντομογραφία του ως «BΥM». 

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 Biomaterials & Computational Mechanics» και η συ-
ντομογραφία του ως «BCM». 

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, 7 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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*02039042510190008*

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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