
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης ίδρυ-
σης του Εργαστηρίου του τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ερ-
γαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών 
(Laboratory of Vibration and Machine Dynamics)».

2 Τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης ίδρυ-
σης του Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστή-
ριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής 
Κατάλυσης (L.A.F.E.C.)».

3 Τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης ίδρυ-
σης του Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο 
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.)».

4 Τροποποίηση του άρθρου 5 της απόφασης ίδρυ-
σης του Εργαστηρίου του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Οικονομικών και 
Κοινωνικών Μελετών και Ερευνών (ΕΟΚΜΕ)».

5 Τροποποίηση των άρθρων 4 και 8 της απόφασης 
ίδρυσης του Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργα-
στήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής».

6 Τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης ίδρυ-
σης του Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστή-
ριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας 
Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5937 (1)
   Τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης ίδρυ-

σης του Εργαστηρίου του τμήματος Μηχανολό-

γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο 

«Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μη-

χανών (Laboratory of Vibration and Machine 

Dynamics)». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83) «Ίδρυση Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α΄ 119) «Μετονομασία Τμήματος, 

συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανα-
συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας».

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

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

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

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

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του 
άρθρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των 
παραγράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

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

9. 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».

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

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 113/
21-05-2020) για την τροποποίηση του άρθρου 4, της 
απόφασης ίδρυσης του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστή-
ριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (Laboratory 
of Vibration and Machine Dynamics)» στο Τμήμα Μη-
χανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την υπ' αρ. 895/2019 πρυτανική πράξη (Β΄ 3903) 
«Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ταλαντώ-
σεων και Δυναμικής Μηχανών (Laboratory of Vibration 
and Machine Dynamics)» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μη-
χανικών 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, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης «Ίδρυ-
σης Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Ταλαντώσεων 
και Δυναμικής Μηχανών (Laboratory of Vibration and 
Machine Dynamics)” στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα-
νικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας», ως εξής:

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο 
οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, με 
γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με το γνωστικό πεδίο του 
Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται 
με τριετή θητεία, και δυνατότητα επανεκλογής για περισ-
σότερες από μία φορές, από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 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 βαθμίδα 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

Ι

    Αριθμ. 6285 (2) 
Τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης ίδρυ-

σης του Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργα-

στήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλο-

ντικής Κατάλυσης (L.A.F.E.C.)».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83) «Ίδρυση Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119) «Μετονομασία Τμήματος, 

συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση 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) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

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

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του 
ν. 3794/2009 (Α΄ 156) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπι-
στημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του 
άρθρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των 
παραγράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

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

9. 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».

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χη-
μικών Μηχανικών από τη συνεδρίαση με αριθμό 61/
8-5-2020.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 113/
21-05-2020) για την τροποποίηση του άρθρου 4 της 
απόφασης ίδρυσης του εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-
στήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής 
Κατάλυσης (L.A.F.E.C.)» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

12. Την υπ’ αρ. 3350/2020 πρυτανική πράξη (Β’ 101) 
«Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Εναλλακτικών 
Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (L.A.F.E.C.)»».

13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό Δι-
άταγμα 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, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης «Ίδρυ-
ση Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Εναλλακτικών 
Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (L.A.F.E.C.)” 
στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», ως εξής:

Άρθρο 4 
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-
ας με τριετή θητεία που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 
29 του ν. 4485/2017.

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 
οποιαδήποτε θέμα που αφορά στο εργαστήριο και δεν 
ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

    Αριθμ. 6287  (3)
Τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης ίδρυ-

σης του Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργα-

στήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.)».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83) «Ίδρυση Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119) «Μετονομασία Τμήματος, 

συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση 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) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

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

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

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

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του 
άρθρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των 
παραγράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

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

9. 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».

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών από τη συνεδρίαση με αριθμό 
61/8-5-2020.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 113/
21-05-2020) για την τροποποίηση του άρθρου 4 της από-
φασης ίδρυσης του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.)» στο Τμήμα Χημι-
κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την υπ’ αρ. 3352/2020 πρυτανική πράξη (Β’ 63) 
«Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 
Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.)»».
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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, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης «Ίδρυ-
σης Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 
Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.)” στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας», ως εξής:

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-
ας με τριετή θητεία που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 
29 του ν. 4485/2017.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλής και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου: συντονίζει το 
διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει στη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τον 
ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας 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 
οποιαδήποτε θέμα που αφορά στο εργαστήριο και δεν 
ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 6073 (4) 
Τροποποίηση του άρθρου 5 της απόφασης ίδρυ-

σης του Εργαστηρίου του Τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-

κεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Οικονομικών και 

Κοινωνικών Μελετών και Ερευνών (ΕΟΚΜΕ)».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83) «Ίδρυση Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119) «Μετονομασία Τμήματος, 

συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση 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) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

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

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

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

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του 
άρθρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των 
παραγράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

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

9. 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».

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής από τη συνεδρίαση με 
αριθμό 11/12-5-2020.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 113/
21-05-2020) για την τροποποίηση του άρθρου 5 της από-
φασης ίδρυσης του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστή-
ριο Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών και Ερευνών 
(ΕΟΚΜΕ)» στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την υπ’ αρ. 2415/2019 πρυτανική πράξη (Β’ 4641) 
«Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Οικονομι-
κών και Κοινωνικών Μελετών και Ερευνών (ΕΟΚΜΕ)» στο 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών 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, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 5 της απόφασης «Ίδρυ-
ση Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Οικονομικών και 
Κοινωνικών Μελετών και Ερευνών (ΕΟΚΜΕ)” στο Τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας», ως εξής:
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Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Μελε-
τών και Ερευνών διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στο οποίο ανήκει το εργαστήριο και δια-
θέτει γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που 
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Ο Διευθυ-
ντής του εργαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία με τη 
διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και 
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου 
καθηγητή. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, 
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας 
τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου κα-
θηγητή.

Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες 
όπως:

1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,

2. η υποβολή στην Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου,

3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του εργαστη-
ρίου,

4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων 
του εργαστηρίου,

5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τους οικείους Εσωτερικούς Κανονισμούς,

6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του εργαστηρίου,

7. μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,

8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργα-
στηρίου,

9. εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος για την 
προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και 
αναλώσιμων υλικών,

10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχε-
τίζεται με το εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος 
για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του εργα-
στηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

    Αριθμ. 6065 (5)
Τροποποίηση των άρθρων 4 και 8 της απόφασης 

ίδρυσης του Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχα-

νολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο 

«Εργαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μη-

χανικής».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83) «Ίδρυση Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119) «Μετονομασία Τμήματος, 

συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση 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) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

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

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του 
ν. 3794/2009 (Α΄ 156) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπι-
στημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του 
άρθρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των 
παραγράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

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

9. 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».

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

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 113/
21-05-2020) για την τροποποίηση των άρθρων 4 και 8 
της απόφασης ίδρυσης του εργαστηρίου με τίτλο: «Ερ-
γαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής» στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την αριθμ. 892/2019 πρυτανική πράξη (Β’ 3904) 
«Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Βιοϋλικών 
και Υπολογιστικής Μηχανικής» στο Τμήμα Μηχανολόγων 
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Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας».

13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό Δι-
άταγμα 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, αποφασίζει:

Την τροποποίηση των άρθρων 4 και 8 της απόφασης 
«Ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Βιοϋλικών 
και Υπολογιστικής Μηχανικής” στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας», ως εξής:

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο 
οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (ΔEΠ) 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.

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.

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 Υπολογι-
στικής Μηχανικής» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά 
του, το λογότυπο του εργαστηρίου συνοδευόμενο ανά 
περίπτωση από αυτό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας ή/και τη 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 
for Biomaterials & Computational Mechanics» και η συ-
ντομογραφία του ως «BCM».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 6289 (6)
Τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης ίδρυ-

σης του Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργα-

στήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργα-

σίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ)».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83) «Ίδρυση Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119) «Μετονομασία Τμήματος, 

συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση 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) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

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

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

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

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του 
άρθρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των 
παραγράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων».

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

9. 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».
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10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χη-
μικών Μηχανικών από τη συνεδρίαση με αριθμό 61/
8-5-2020.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 113/
21-05-2020) για την τροποποίηση του άρθρου 4 της από-
φασης ίδρυσης του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και 
Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ)» στο Τμήμα Χημικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την υπ’ αρ. 3354/2020 πρυτανική πράξη (Β’ 63) 
«Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Χημικών Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας με τίτλο “Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 
Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων 
(ΕΠΧ-ΕΥΑ)”».

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, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης «Ίδρυ-
ση Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 
Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων 
(ΕΠΧ-ΕΥΑ)” στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτε-

χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 
ως εξής:

Άρθρο 4 
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο οποί-
ος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔEΠ) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, με γνωστικό 
αντικείμενο αντίστοιχο με το γνωστικό πεδίο του Εργα-
στηρίου. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται με τρι-
ετή θητεία, και δυνατότητα επανεκλογής για περισσότερες 
από μία φορές, από τη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου 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. αντί-
στοιχου 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 βαθμίδα του επίκουρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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*02024311906200008*

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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