
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργα-
στήριο Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων και 
Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών».

2 Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Περιφερει-
ακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Διαχεί-
ρισης Τεχνολογίας - Management of Technology 
Research Lab - MATER».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5372 (1)
   Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανολό-

γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο 

«Εργαστήριο Μηχανικής Ενεργειακών Συστη-

μάτων και Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α' 83/11-04-2003) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α' 119/28-05-2013) «Μετονομασία 

Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρό-
τηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α' 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατά-
ξεις».

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/
9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας».

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 14 του 
ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας 911/07-10-2019 και 912/07-10-2019 
(Β' 3814/15-10-2019) για τον καθορισμό σειράς, με την 
οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, 
και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του 
κάθε Αντιπρύτανη.

7. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας 1465/25-10-2019 (Β' 4160/14-11-2019) για 
τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον 
Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανά-
πτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/2009 
(Α' 156) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τε-
χνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του άρ-
θρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των πα-
ραγράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (Α' 
195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 
(Α' 258/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών από τη συνεδρίασή της με αριθμό 
289/12-2-2020.

13. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 
Σχολής από τη συνεδρίασή της με αριθμό 70/17-2-2020.

14. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση 108η/26-3-2020) 
για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο: «Εργα-
στήριο Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων και Αντιρ-
ρυπαντικών Τεχνολογιών» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μη-
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χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

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

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μη-
χανικής Ενεργειακών Συστημάτων και Αντιρρυπαντικών 
Τεχνολογιών» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας το Εργαστήριο με την επωνυμία «Μηχανικής 
Ενεργειακών Συστημάτων και Αντιρρυπαντικών Τεχνο-
λογιών», που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές 
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού, της 
ανάπτυξης, της βελτιστοποίησης και αξιολόγησης ενερ-
γειακών και περιβαλλοντικών διατάξεων, διεργασιών και 
συστημάτων με έμφαση σε τεχνολογίες παραγωγής και 
χρήσης ενέργειας χαμηλού ή/και μηδενικού άνθρακα 
καθώς και σε τεχνολογίες αντιρρύπανσης για σταθερές 
και κινητές εφαρμογές.

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες με αντικείμενο:

Α. Εργαστηριακή Μονάδα Μηχανικής Χημικών Δι-
εργασιών Εναλλακτικών Καυσίμων και Τεχνολογιών 
Αντιρρύπανσης (Research group of Chemical Process 
Engineering of Sustainable Fuels and Pollution Control 
Technologies)

Η Εργαστηριακή Μονάδα Μηχανικής Χημικών Διεργα-
σιών Εναλλακτικών Καυσίμων και Τεχνολογιών Αντιρρύ-
πανσης καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες 
στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

• του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και αξιολόγησης 
χημικών, ηλεκτροχημικών και καταλυτικών (ομογενών, 
ετερογενών, φωτο-καταλυτικών) διεργασιών και των 
αντιστοίχων υλικών και διατάξεων για ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές εφαρμογές,

• της τεχνολογίας, επεξεργασίας, αναβάθμισης και 
ενεργειακής αξιοποίησης ορυκτών και εναλλακτικών 
στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων,

• του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και αξιολόγησης 
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αέριους και σωματι-
διακούς ρύπους που εκλύονται από σταθερές και κινητές 
πηγές,

• του σχεδιασμού, της προσομοίωσης και της τεχνικο-
οικονομικής αποτίμησης φυσικοχημικών διεργασιών σε 
ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Β. Εργαστηριακή Μονάδα Εσωκλίματος και Ενεργει-
ακών Συστημάτων (Research group of indoor Climate 
and Energy Systems, IndEnSys)

Η Εργαστηριακή Μονάδα Εσωκλίματος και Ενεργεια-

κών Συστημάτων καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

• αποτίμησης και αξιολόγησης συνθηκών άνεσης 
(θερμικής, οπτικής και ακουστικής) σε χώρους διαφο-
ρετικών χρήσεων, με την αξιοποίηση πειραματικών και 
υπολογιστικών μεθόδων, και διατύπωσης γενικευμένων 
μοντέλων αποτίμησης αυτών στη βάση μετρούμενων ή 
υπολογιζόμενων παραμέτρων,

• αποτίμησης της ποιότητας αέρα σε χώρους διαφο-
ρετικών χρήσεων, προσδιορισμού ανεπιθύμητων πη-
γών ρύπανσης και της προέλευσής τους (εσωτερικής 
ή/και εξωτερικής), με την αξιοποίηση πειραματικών και 
υπολογιστικών μεθόδων, και διατύπωσης γενικευμένων 
μοντέλων αποτίμησης της ποιότητας αέρα, στη βάση 
μετρούμενων ή υπολογιζόμενων παραμέτρων, και σε 
συνάρτηση με τη συσχέτιση εντοπισμένων ουσιών/
ρυπαντών με την αίσθηση άνεσης, αλλά και με πιθανές 
επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία,

• αποτίμησης της αποδοτικότητας ενεργειακών συστη-
μάτων, καθώς και σχεδιασμού και ανάπτυξης ενεργειακά 
αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον διατάξεων 
ρύθμισης εσωκλίματος ή  υλοποίησης διεργασιών, αξι-
οποιώντας πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους, 
συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων βελτιστοποίησης,

• ανάπτυξης τεχνικών και διατάξεων ελέγχου με στόχο 
την βελτιστοποιημένη λειτουργία ενεργειακών συστη-
μάτων,

• επεξεργασίας μεθοδολογιών αξιολόγησης της απο-
δοτικότητας εγκαταστάσεων διεργασιών και/ή κτιριακών 
εφαρμογών, καθώς και βέλτιστου σχεδιασμού αυτών, με 
στόχο την αποτελεσματική ρύθμιση του εσωκλίματος, 
την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σε επίπεδο κύκλου ζωής και την κατανάλωση συμβατι-
κής ενέργειας.

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 ερευνητικά κέντρα 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
καθώς και με επίσημους διεθνείς και Ελληνικούς οργανι-
σμούς, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Την 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 
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αλλοδαπή σε επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα 
καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια σε έντυπη η ηλε-
κτρονική μορφή.

5. Τη διεξαγωγή έρευνας στις επιστημονικές περιοχές 
του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της βελτιστοποίησης 
και αξιολόγησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών δι-
ατάξεων, διεργασιών και συστημάτων με έμφαση σε τε-
χνολογίες παραγωγής και χρήσης ενέργειας χαμηλού ή/
και μηδενικού άνθρακα καθώς και σε τεχνολογίες αντιρ-
ρύπανσης για σταθερές και κινητές εφαρμογές, όπως 
παρουσιάζονται 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://
epsel.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 
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 Καθηγητής Γιώργος Μαρνέλλος με τε-
τραετή 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 
απαραίτητοι για τη διενέργεια των μαθημάτων, των πρα-
κτικών ασκήσεων και της διεξαγόμενης έρευνας καθώς 
και για την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων 
που συμμετέχουν τα μέλη του εργαστηρίου. 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 Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των μηχανημάτων αυ-
τών 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 κατάλληλους 
χώρους/αποθήκες που θα τηρούν τους ανάλογους με τη 
φύση και το είδος των υλικών όρους ασφαλείας. Η διαχεί-
ριση και αποθήκευση των υλικών, αναλώσιμων και μη και 
του εν γένει υλικοτεχνικού εξοπλισμού είναι αποκλειστι-
κή ευθύνη του Διευθυντή. Η υλικοτεχνική υποδομή του 
Εργαστηρίου η οποία ανήκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας συνεχίζει εμπλουτιζόμενη, να χρησιμεύει για 
τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
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Άρθρο 7 
Έσοδα

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

α. Την παροχή υπηρεσιών μέσω του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων μέσω 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

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

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

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

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

την 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 εισερχόμενων και εξερχόμενων 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 Μη-
χανικής Ενεργειακών Συστημάτων και Αντιρρυπαντικών 
Τεχνολογιών». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώ-
ρους 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 Μηχανικής Ενεργειακών 
Συστημάτων και Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών» και έχει 
ως έμβλημα στα έγγραφά του, το αντίστοιχο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τη συντομογραφία 
του Εργαστηρίου ως «ΕΜΕΣΑΤ». 

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 «Energy and 

Pollution Control Systems Engineering Laboratory» και 
η συντομογραφία του ως «EPSEL».

Άρθρο 10 
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, 1 Απριλίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 5376 (2)
    Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Περιφερει-

ακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Διαχεί-

ρισης Τεχνολογίας - Management of Technology 

Research Lab - MATER». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α' 83/11-04-2003) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α' 119/28-05-2013) «Μετονομασία 

Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρό-
τηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α' 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατά-
ξεις».

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/
9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας».

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 14 του 
ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας 911/07-10-2019 και 912/07-10-2019 
(Β' 3814/15-10-2019) για τον καθορισμό σειράς, με την 
οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, 
και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του 
κάθε Αντιπρύτανη.

7. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας 1465/25-10-2019 (Β' 4160/14-11-2019) για 
τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον 
Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανά-
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πτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/2009 
(Α' 156) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τε-
χνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του άρ-
θρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των παρα-
γράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (Α' 195/ 
06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 
(Α' 258/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πε-
ριφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης από τη συ-
νεδρίασή της με αριθμό 5/25-2-2020.

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 108/
26-3-2020) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτ-
λο: «Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας - Management 
of Technology Research Lab - MATER» στο Τμήμα Περι-
φερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

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

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δι-
αχείρισης Τεχνολογίας - Management of Technology 
Research Lab - MATER» στο Τμήμα Περιφερειακής και 
Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Σύσταση

Ιδρύεται στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία ερ-
γαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Διαχείρισης Τε-
χνολογίας - Management of Technology Research Lab -
MATER» (εφεξής: Εργαστήριο).

Το Εργαστήριο ανήκει οργανικά στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας και εποπτεύεται από τη Σύγκλητο 
διά της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου και της 
συνέλευσης του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνο-
ριακής Ανάπτυξης.

Στο Εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες:

Α. Μονάδα Διαχείρισης Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
με σκοπό:

α) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη δι-
αχείριση της καινοτομίας των δημόσιων και ιδιωτικών 
οργανισμών,

β) την ανάπτυξη δυναμικών μοντέλων για τη διαχεί-
ριση της γνώσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας 
για τις επιχειρήσεις,

γ) τις στρατηγικές συνεργασίες με επιχειρήσεις, άλλα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κ.λπ. για 
την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων,

δ) τη συμβολή στην ανάπτυξη νέων ιδεών, νέων προϊ-
όντων/υπηρεσιών με την καθοδήγηση στη δημιουργία 
επιχειρηματικών σχεδίων.

Β. Μονάδα Στατιστικών Αναλύσεων και Κοινωνικών 
Ερευνών, η οποία θα ασχολείται με θέματα που άπτονται 
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
άμεση σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία της 
Δυτικής Μακεδονίας, μέσω των δράσεών της. Ειδικό-
τερα, οι δράσεις με τις οποίες θα ασχοληθεί η μονάδα 
Στατιστικών Αναλύσεων και Κοινωνικών Ερευνών θα 
είναι οι εξής:

α) Εισαγωγή μέσω κατάλληλης βιωματικής δια-βίου 
εκπαίδευσης, ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων με-
θοδολογίας έρευνας και στατιστικής, σκοπός των οποίων 
είναι η μετάδοση ερευνητικών δεξιοτήτων στους συμμε-
τέχοντες, ως σεμινάρια, υπό την αιγίδα του εργαστηρίου 
και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

β) Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που 
αφορούν τη μεθοδολογία της έρευνας, την οργάνωση 
και τη διεξαγωγή ερευνών, την στατιστική επεξεργασία 
ερευνητικών δεδομένων, την παρουσίαση και την ερ-
μηνεία των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε: επιστημο-
νικές μελέτες, ερευνητικά προγράμματα, διδακτορικές 
και μεταπτυχιακές διατριβές και κάθε είδους ερευνητική 
εργασία.

γ) Υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και αναπτυξι-
ακά προγράμματα.

δ) Οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών που αφορούν 
ευρύτερα κοινωνικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η πο-
λυπολιτισμικότητα, η περιφερειακή και η διασυνοριακή 
ανάπτυξη, η πολυγλωσσία, η ειδική αγωγή, η πολιτική, η 
οικονομία, η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογία, η περι-
φερειακή ανάπτυξη (υγεία, ενέργεια, καινοτομία, περι-
βάλλον, τουρισμός, γεωργία, κ.τ.λ.), ο πολιτισμός, και γε-
νικότερα έρευνες κοινής γνώμης. Τα αποτελέσματα των 
ερευνών που θα πραγματοποιηθούν θα παρουσιάζονται 
μέσω ανοικτών ειδικών εκδηλώσεων, ημερίδων, ανακοι-
νώσεων - δημοσιεύσεων στον τύπο και στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, με σκοπό την προβολή των δράσεων του 
Εργαστηρίου και του Π.Δ.Μ., αλλά και την ενημέρωση 
των ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό την αξιοποίηση 
της πληροφορίας ως μέσο αντιμετώπισης καταστάσεων, 
αλλά και ως μέσο άσκησης πολιτικής.

Γ. Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας με σκοπό:

α) την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών,
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β) την ανάλυση των δεδομένων της περιφερειακής και 
διασυνοριακής ανάπτυξης στη βάση των αναπτυξιακών 
εξελίξεων,

γ) την ανάλυση και την αξιολόγηση των πολιτικών πε-
ριφερειακής ανταγωνιστικότητας,

δ) τη σύνταξη κατάλληλων οδηγών δράσεων προκει-
μένου να επιτευχθεί η ουσιαστική ενίσχυση σε διοικη-
τικό, οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, 
περιβαλλοντικό περιβάλλον των Περιφερειών.

Δ. Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικής Προ-
στασίας με σκοπό:

α) την ανάπτυξη καινοτομιών και σχεδιασμού τεχνολο-
γικών συστημάτων σε ζητήματα πολιτικής προστασίας 
σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου και την υποστήριξη 
λήψης αποφάσεων,

β) την υποστήριξη διασυνοριακών και περιφερειακών 
ζητημάτων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων,

γ) τη συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και φο-
ρείς στον κλάδο πολιτικής προστασίας για την υποστή-
ριξη ζητημάτων στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων 
αναγκών,

δ) τη παροχή συμβουλευτικής και μελετών για την 
ανάπτυξη, Βελτίωση και εξέλιξη του τομέα διαχείρισης 
κρίσεων και πολιτικής προστασίας.

Το αντικείμενο του εργαστηρίου εστιάζει:
1. στη διάδοση και στη διερεύνηση εργαλείων και 

μεθόδων για την επιτυχή διαχείριση της καινοτομίας 
και την αύξηση της δημιουργίας καινοτομιών από τις 
επιχειρήσεις,

2. στον προσδιορισμό βέλτιστων τρόπων σχεδιασμού 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης για τη διευκόλυνση 
της περιφερειακής διασυνοριακής ανάπτυξης,

3. στην ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας των 
φοιτητών, μέσω της εισαγωγής μαθημάτων επιχειρημα-
τικότητας και την εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων,

4. στην παροχή μιας ολιστικής προσέγγισης μοντελο-
ποίησης στην έννοια του Συστήματος Καινοτομίας, προ-
κειμένου να αποκαλύψουμε τις λειτουργίες και τους μη-
χανισμούς που οδηγούν στην καινοτόμο απόδοσή τους,

5. στη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδο-
μένων και στην περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία 
τους με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών εργαλείων,

6. παροχή συμβουλευτικής και υπηρεσιών σε θέματα 
πολιτικής προστασίας.

Άρθρο 2 
Έδρα

Η έδρα του εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δι-
αχείρισης Τεχνολογίας - Management of Technology 
Research Lab - MATERLab» βρίσκεται στο Τμήμα Περι-
φερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3 
Σκοπός 

Α. Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό, και μεταπτυχιακό επί-

πεδο των ερευνητικών (αλλά και διδακτικών) αναγκών   

του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανά-
πτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς 
και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

β. Την ανάπτυξη και προώθηση των διδακτικών και 
ερευνητικών αναγκών των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη 
διεξαγωγή συναφών μελετών στους τομείς δραστηριό-
τητας του Εργαστηρίου.

δ. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών κυρίως μέσω 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, γνωμοδοτήσεων 
ή και εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα του επιστη-
μονικού χώρου του Εργαστηρίου.

ε. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και 
άλλων προσωπικοτήτων.

στ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδί-
ζουν ή / και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
Εργαστηρίου.

ζ. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς 
και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στην υποβολή 
προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών 
μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν 
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

η. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α' 53).

θ. Τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στον επιστη-
μονικό χώρο που άπτεται του Εργαστηρίου.

ι. Τη στήριξη των προπτυχιακών και κυρίως των με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών -εφόσον προβλεφθούν 
νομοθετικά-, σπουδών, του Τμήματος Περιφερειακής και 
Διασυνοριακής Ανάπτυξης.

ια. Την ανάπτυξη βάσης δεδομένων σχετικά με τα γνω-
στικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο.

Β. Οι στόχοι του Εργαστηρίου επιτυγχάνονται ενδεικτι-
κά μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Την εκπόνηση αναπτυξιακών ερευνών, μελετών, 
προγραμμάτων και αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων 
και πολιτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, 
με χρηματοδότηση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και 
σε συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

2. Τη συμμετοχή σε εθνικά ή σε διεθνή ερευνητικά, 
εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

3. Τη συμμετοχή των μελών του Εργαστηρίου σε συνέ-
δρια στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και παρουσίαση 
των ερευνητικών τους εργασιών.
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4. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδι-
ωτικού τομέα.

5. Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εργαστήρια της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού, με ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, διεθνείς και εθνικούς 
οργανισμούς, καθώς και με ιδιωτικούς φορείς.

6. Την παροχή εκπαιδευτικής και σεμιναριακής διδα-
σκαλίας.

7. Την πραγματοποίηση συνεδρίων και συναντήσεων 
εργασίας.

8. Τη συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευ-
σης / μάθησης.

9. Τη δημιουργία θερινών σεμιναριακών συναντήσεων.
10. Τη συγγραφή και έκδοση επιστημονικών άρθρων, 

κειμένων εργασίας, μονογραφιών, βιβλίων κ.α.
11. Τη δημοσίευση θεωρητικών και εφαρμοσμένων 

μελετών στον επιστημονικό χώρο που καλύπτει το Ερ-
γαστήριο.

12. Την προώθηση στο χώρο των επιχειρήσεων της 
βάσης δεδομένων.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπί-
πτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργα-
στηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.)καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού, ερευνητικού 
(υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) και διοικη-
τικού προσωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο 
σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή που εί-
ναι μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου 
και ανήκει στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνορια-
κής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-
ας, με τη διαδικασία που ορίζεται στο νόμο [(αρθρ. 29 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114)].

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου αναπληρώνεται σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αναπληρω-
τή του, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού 
αντικειμένου και ανήκει στο Τμήμα Περιφερειακής και 
Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος 
Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώ-
ντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου, 
ορίζεται δε με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για 
το Διευθυντή.

3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες που προσιδιάζουν στη λειτουργία του, μεταξύ 
των οποίων ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

i. το συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, 

ii. την κατάρτιση και την υποβολή στη Συνέλευση του 
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
Εργαστηρίου και τη μέριμνα για την τήρηση και την 
εφαρμογή του,

iii. τη μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με 
το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των 
πόρων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, 

iν. την εισήγηση  στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό, 

ν. την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, 

vi. την τελική έγκριση των ερευνητικών και αναπτυξι-
ακών προτάσεων του εργαστηρίου,

vii. την υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με 
το Εργαστήριο, και 

viii. γενικά την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω-
ρείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε αυτό 
για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την 
εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού 
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηρι-
ακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. 
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο 
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου.

2. O Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. O 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 στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές, που έχουν εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού.

5. Βιβλία, κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδί-
δονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά 
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα-
ραδοθεί.

Άρθρο 7 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, που πραγ-

ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων,
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β. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων,

γ. τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και 
του Πανεπιστημίου.

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Περιφερει-
ακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας κατά το νόμο,

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εθνι-
κούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα, δημόσιες επενδύ-
σεις κ.λπ.,

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
ζ. Την παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 8 
Διαχείριση εσόδων - Κρατήσεις

1. Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται 
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό του, από τον οποίο αποδίδεται προς το 
Πανεπιστήμιο μέρος των εσόδων, κατ' ανάλογη εφαρ-
μογή της ισχύουσας νομοθεσίας [(παρ. 2 του άρθρου 7 
της 679/22.8.1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
826 Β')].

2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της 
παρακράτησης υπέρ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας και αφού καλυφθούν οι επιλέξιμες δαπάνες που 
αναφέρονται στον προϋπολογισμό των έργων, μαζί με 
άλλα έσοδα που προκύπτουν από πνευματικά δικαιώμα-
τα, δωρεές, προσφορές κ.λπ. θα χρησιμοποιούνται για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Εργαστηρίου 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών (υποδομή, αγορά εξο-
πλισμού, έκδοση φυλλαδίων κ.λπ.)

Για κάθε έργο παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι προ-
βλεπόμενες κρατήσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

Άρθρο 9 
Τηρούμενα Βιβλία

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

• Βιβλίο πρωτοκόλλου (εισερχόμενων και εξερχόμενων 
εγγράφων)

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

οργάνων
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 10 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Δι-
αχείρισης Τεχνολογίας - Management of Technology 
Research Lab - MATER». 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 Διαχείρισης Τεχνολογίας 
και Καινοτομίας» 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 11 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 1 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

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