
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστή-
ριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (FOOD.IE 
LAB)».

2 Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού Δι-
δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

3 Τροποποίηση στο άρθρο 4 του Εργαστηρίου του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας με τίτλο «Εργαστήριο Μηχανικών Κατερ-
γασιών και Ποιοτικού Ελέγχου».

4 Τροποποίηση στο άρθρο 4 και 8 του Εργαστηρί-
ου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 
τίτλο «Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και 
Ψηφιακής Υγείας».

5 Τροποποίηση στο άρθρο 4 του Εργαστηρίου 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Μηχανικής 
Ενεργειακών Συστημάτων και Αντιρρυπαντικών 
Τεχνολογιών».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. 6297 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών Μη-

χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστή-

ριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (FOOD.

IE LAB)».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-

ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α΄ 119).

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

4. Την απόφαση υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/2009 
«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογι-
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 156).

7. Τις διατάξεις των παρ. 22α και 24 του άρθρου 80, 
της παρ. 3 του άρθρου 81, των παρ. α και γ του άρθρου 
5 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 258).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών από τη συνεδρίαση υπ’ αρ. 59/
02-04-2020.

11. Την απόφαση της Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής 
από τη συνεδρίαση υπ’ αρ. 74/8-5-2020.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 113/
21-05-2020) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με 
τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων 
(FOOD.IE LAB)» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας.

13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρι-
κό Διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

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

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Χημεί-
ας και Τεχνολογίας Τροφίμων (FOOD.IE LAB)» στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
το Εργαστήριο με τον τίτλο «Εργαστήριο Χημείας και 
Τεχνολογίας Τροφίμων (FOOD.IE LAB)», που καλύπτει 
τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των 
Τροφίμων. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή 
τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Δυ-
τικής Μακεδονίας, και όχι μόνο, με σκοπό την ανάδει-
ξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων 
τροφίμων, την επιστημονική στήριξη διαφόρων δρά-
σεων που θα αναφέρονται στην ποιότητα και ασφάλεια 
των ανωτέρω και στη συμβολή αποφυγής διατροφικών 
ατοπημάτων από προϊόντα της Περιφέρειάς μας, την 
προώθηση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, 
την καθοδήγηση και την εκπαίδευση των παραγωγών 
και του ανθρώπινου δυναμικού στην προσαρμογή της 

ολοένα αναπτυσσόμενης τεχνολογίας και τη χρήση και-
νοτομιών στην επιστήμη των τροφίμων, την εκπόνηση 
μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Άρθρο 2
Σκοπός

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

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

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

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών 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 σε θέματα Επιστήμης και Μη-
χανικής των Τροφίμων.

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

6. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στον οποίο 
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και 
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου 
και άλλων συγγενών Τμημάτων Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, των Α.Ε.Ι. της χώρας και Ιδρυμάτων Ανώτα-
της Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν θέσεις των οποίων 
το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη 
του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
από μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και από μέλη του 
λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που 
τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Συνεργαζόμενοι ερευνητές με το Εργαστήριο 
μπορεί να είναι μέλη άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδα-
κτικού ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με τριετή θητεία, που εκλέγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4485/2017.
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2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου: συντονί-
ζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό λειτουρ-
γίας του και μεριμνά για την τήρησή του, εισηγείται στη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου και 
μεριμνά για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και 
για τα αναλώσιμα υλικά αυτού. Υπογράφει κάθε έγγραφο 
που σχετίζεται με το εργαστήριο και είναι αρμόδιος για 
οποιοδήποτε θέμα που αφορά στο εργαστήριο και δεν 
ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

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

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

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των 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 ίδιους 
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 την παρ. 3 του 
άρθρου 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 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
για τους σκοπούς του εργαστηρίου και

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

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

Άρθρο 8
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Χη-
μείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (FOOD.IE LAB)» 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 εξωτερικό 
κύκλο «Πανεπιστήμιο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον 
εσωτερικό «Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφί-
μων (FOOD.IE LAB)» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του, 
το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

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

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 28 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

I

Αριθμ.     6002 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού Δι-

δακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονο-

μικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ' αρ. 113/21-05-2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).
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2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189), καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αρ. 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(Β΄ 1466).

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α΄ 119).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017«Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των 
παρ. 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ’ αρ. 163204/Ζ1/
29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα) 
(Α΄ 114).

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

9. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 5/7-5-2020).

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της υπ’ αρ. 97/
Γ01/09-10-2019.

12. Την υπ' αρ. 2073/2019 απόφαση «Κανονισμός Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 4475).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Tην τροποποίηση του άρθρου 9 του Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη 
της Διδακτορικής Διατριβής

Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της Διδακτο-

ρικής του Διατριβής και πριν την τελική της κρίση υπο-
χρεούται να έχει:

α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον 
διεθνές συνέδριο με κριτές και

β) δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που 
προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές 
περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 
ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

I

    Aριθμ. 6000 (3) 
 Τροποποίηση στο άρθρο 4 του Εργαστηρίου του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτε-

χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-

δονίας με τίτλο «Εργαστήριο Μηχανικών Κατερ-

γασιών και Ποιοτικού Ελέγχου». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-

ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α΄ 119).

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

4. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/2009 
«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογι-
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 156).

7. 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 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 258).
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9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών από τη συνεδρίαση υπ’ αρ. 294/
7-5-2020.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 113/
21-05-2020) για την τροποποίηση του άρθρου 4 του ερ-
γαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μηχανικών Κατεργα-
σιών και Ποιοτικού Ελέγχου» στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την υπ' αρ. 878/2019 πρυτανική πράξη «Ίδρυση 
Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μηχανικών Κατερ-
γασιών και Ποιοτικού Ελέγχου» (Β΄ 3904) στο Τμήμα Μη-
χανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

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

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

Την τροποποίηση του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κα-
νονισμού του εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μηχα-
νικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου» στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού 
(Β΄ 3904) διαγράφεται η φράση «που ορίζουν οι διατά-
ξεις του άρθρου 3 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156)».

Στο άρθρο 4 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού 
(Β΄ 3904) διαγράφεται η φράση «που ορίζονται στο άρ-
θρο 7 του ν. 1268/1982 και άρθρο 3 του ν. 3794/2009».

Το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο 
οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 
με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με το γνωστικό πε-
δίο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου 
εκλέγεται με τριετή θητεία, και δυνατότητα επανεκλογής 
για περισσότερες από μία φορές, από τη Συνέλευση του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας. Ο Διευθυντής εκλέγεται με τη 
διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Ο 
Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού 
αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από 
το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη 
Βαθμίδα και εξαντλώντας τις Βαθμίδες μέχρι και τη βαθ-
μίδα του επίκουρου.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντο-
νισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) 
και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση 
και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, η μέριμνα 
για την τήρηση, τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η 
εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

I

Aριθμ. 5861 (4)
    Τροποποίηση στο άρθρο 4 και 8 του Εργαστηρί-

ου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 

τίτλο «Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και 

Ψηφιακής Υγείας». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-

ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α΄ 119).

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

4. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/2009 
«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογι-
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις των παρ. 22α και 24 του άρθρου 80, της 
παρ. 3 του άρθρου 81, των παρ. α και γ του άρθρου 5 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 258).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από 
τη συνεδρίαση υπ’ αρ. 40/5-5-2020.

11. Την απόφαση της Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής 
από τη συνεδρίαση υπ’ αρ. 74/8-5-2020.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 113/
21-05-2020) για την τροποποίηση του άρθρου 4 και 8 του 
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνο-
λογίας και Ψηφιακής Υγείας» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

13. Την υπ' αρ. 3342/2020 πρυτανική πράξη «Ίδρυση 
Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ερ-
γαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγεί-
ας (Laboratory of Biomedical Technology and Digital 
Health)»» (Β΄ 218).

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, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 4 και 8 του Εσωτερικού 
Κανονισμού του εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Βι-
οϊατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας» στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού 
(Β΄ 218) διαγράφεται η φράση «που ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156)».

Στο άρθρο 4 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού 
(Β΄ 218) διαγράφεται η φράση «που ορίζονται στο άρ-
θρο 7 του ν. 1268/1982 και άρθρο 3 του ν. 3794/2009».

Το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διασμού του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017.

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: α) ο συντο-
νισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) 
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, β) η κατάρ-
τιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και η μέριμνα για την τήρησή του, γ) η μέριμνα για τη 

στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική 
διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων του 
Εργαστηρίου και την κατανομή των πόρων και των χώ-
ρων του Εργαστηρίου, δ) η εισήγηση στη Συνέλευση του 
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον τεχνικό εξοπλισμό, ε) η υπογραφή 
κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, στ) 
η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ζ) ο ορισμός ως 
αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του Εργαστηρίου σε 
περίπτωση κωλύματος, η) η εποπτεία του προσωπικού 
που έχει τοποθετηθεί στο Εργαστήριο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

Στο άρθρο 8 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού 
(Β΄ 218) διαγράφεται η φράση «Κατά την ίδρυση του ερ-
γαστηρίου, ορίζεται ως Διευθυντής ο καθηγητής Παντε-
λής Αγγελίδης» και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Βιοϊατρι-
κής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας». Αυτός ο τίτλος, 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο 
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

1. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «Πανεπιστήμιο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
και Ψηφιακής Υγείας» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά 
του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας και το λογότυπό του.

2. 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 Biomedical Technology and Digital Health».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

I

        Aριθμ. 5999 (5)  
 Τροποποίηση στο άρθρο 4 του Εργαστηρίου 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Μηχανι-
κής Ενεργειακών Συστημάτων και Αντιρρυπαντι-
κών Τεχνολογιών». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).
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2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α΄ 119).

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

4. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/2009 
«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογι-
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις των παρ. 22α και 24 του άρθρου 80, 
της παρ. 3 του άρθρου 81, των παρ. α και γ του άρθρου 
5 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 258).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών από τη συνεδρίαση υπ’ αρ. 294/
7-5-2020.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 113/
21-05-2020) για την τροποποίηση του άρθρου 4 του ερ-
γαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μηχανικής Ενεργεια-
κών Συστημάτων και Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών» 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την υπ' αρ. 5372/2020 πρυτανική πράξη «Ίδρυση 
Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Μηχανικής Ενεργει-
ακών Συστημάτων και Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών»» 
(Β΄ 1447).

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

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

Την τροποποίηση του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κα-
νονισμού του 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 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού 
(Β΄ 1447) διαγράφεται η φράση «που ορίζουν οι διατά-
ξεις του άρθρου 3 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156)».

Στο άρθρο 4 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού 
(Β΄ 1447) διαγράφεται η φράση «που ορίζονται στο άρ-
θρο 7 του ν. 1268/1982 και άρθρο 3 του ν. 3794/2009».

Στο άρθρο 4 παρ. 3 του Εσωτερικού Κανονισμού 
(Β΄ 1447) διαγράφεται η φράση «Ως Διευθυντής του Ερ-
γαστηρίου, κατά την ίδρυσή του, ορίζεται ο καθηγητής 
Γιώργος Μαρνέλλος με τετραετή θητεία».

Το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο 
οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 
με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με το γνωστικό πε-
δίο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου 
εκλέγεται με τριετή θητεία, και δυνατότητα επανεκλογής 
για περισσότερες από μία φορές, από τη Συνέλευση του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας. Ο Διευθυντής εκλέγεται με τη 
διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Ο 
Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού 
αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από 
το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη 
Βαθμίδα και εξαντλώντας τις Βαθμίδες μέχρι και τη βαθ-
μίδα του επίκουρου.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονι-
σμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) 
και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση 
και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, η μέριμνα 
για την τήρηση, τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η 
εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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