
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Δικτύων και Προηγμένων 
Υπηρεσιών».

2 Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
και Εφαρμογές».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5789 (1)
   Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας με τίτλο «Δικτύων και Προηγ-

μένων Υπηρεσιών». 

 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 διατάξεις».

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 13 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, 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 τε-
χνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 (Α’ 195/ 
06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (Α’258/ 
8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία 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. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
από τις συνεδριάσεις με αριθμό 37/26-02-2020 και 38/
19-03-2020.

11. Τις αποφάσεις της Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχο-
λής από τις συνεδριάσεις με αριθμό 71/18-03-2020 και 
72/30-03-2020.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 111/
24-04-2020) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με 
τίτλο: «Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών» στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
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 ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Δικτύων και Προηγ-
μένων Υπηρεσιών» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο με 
την επωνυμία «Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών» 
(Τίτλος στα αγγλικά: «Laboratory of Telecommunication 
Networks and Advanced Services», που καλύπτει τις 
ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντι-
κείμενο των δικτύων επικοινωνιών, δικτύων υπολογι-
στών και προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών με έμφαση:

α. Στη σχεδίαση, ανάπτυξη, αξιολόγηση, ανάλυση επί-
δοσης, Βελτιστοποίηση και διαχείριση τηλεπικοινωνια-
κών δικτύων και σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων 
υπηρεσιών και εφαρμογών.

β. Στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση αλγορίθ-
μων, μεθόδων, τεχνικών και συστημάτων για εισαγω-
γή ευφυΐας, γνωσιακών λειτουργιών και δυνατοτήτων 
προσαρμοστικότητας και εξατομίκευσης σε δίκτυα και 
υπηρεσίες.

γ. Στη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνικών 
πολυκριτηριακής Βελτιστοποίησης, προηγμένων μηχα-
νισμών πρόβλεψης, μηχανικής μάθησης και διάγνωσης, 
καθώς και

δ. Στη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση συστημά-
των υποστήριξης λήψης αποφάσεων, τα οποία επιτρέ-
πουν την εξαγωγή γνώσης και το μετασχηματισμό της 
σε εξατομικευμένη πληροφορία, παρέχοντας πολλά υπο-
σχόμενες λύσεις σε πολύπλοκα διατομεακά προβλήματα 
σε διάφορους τομείς εφαρμογών, όπως έξυπνες πόλεις, 
γεωργία ακριβείας, έξυπνο πλέγμα, λύσεις έξυπνων υδά-
των (και φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων γενικότε-
ρα) για την αποδοτική διαχείρισή τους.

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες

Α. Μονάδα Σχεδίασης, Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και 
Βελτιστοποίησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

Β. Μονάδα Σχεδίασης και Ανάπτυξης Προηγμένων 
Υπηρεσιών και Εφαρμογών με αντικείμενα:

1) Τη σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, Βελ-
τιστοποίηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων,

2) Τα δίκτυα και υπηρεσίες με επίγνωση περιβάλλοντος 
και δυνατότητες αυτό-οργάνωσης, αυτόνομα και γνωσι-
ακά δίκτυα, υπερκείμενα δίκτυα και ομότιμη δικτύωση, 
κοινωνική δικτύωση και χρήση συναφών πληροφοριών 
για τη βελτιστοποίηση δικτυακών λειτουργιών, διαδί-
κτυο μέλλοντος, διαδίκτυο των πραγμάτων, ευκαιριακά 
δίκτυα, δίκτυα διαμοίρασης περιεχομένου.

3) Την ασφάλεια πληροφοριών και διαχείριση εμπι-
στοσύνης οντοτήτων.

4) Την κινητή συμμετοχική ανίχνευση πληροφοριών με 
χρήση έξυπνων κινητών συσκευών χρηστών.

5) Την ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και 
πρωτοκόλλων.

6) Την υπολογιστική νέφους, υπολογιστική ομίχλης, 
υπολογιστική άκρου, κινητή υπολογιστική.

7) Την προσαρμογή υπηρεσιών και εφαρμογών σε 
ετερογενείς δικτυακές υποδομές.

8) Την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

9) Τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τεχνικών 
μάθησης μηχανής για τη διαχείριση και βελτιστοποίηση 
δικτύων, και 

10) Τη σχεδίαση και υποστήριξη προηγμένων υπηρε-
σιών και εφαρμογών.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διεύρυνση των γνώ-
σεων και εμπειριών των φοιτητών, έτσι ώστε να μπορούν 
να προχωρήσουν σε αποτελεσματική αξιοποίηση των 
διαθέσιμων τεχνολογιών δικτύων και υπηρεσιών κατά 
τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας ή τον 
κατάλληλο προσανατολισμό τους σε αντίστοιχες κατευ-
θύνσεις μεταπτυχιακών σπουδών. Σημαντικό κομμάτι 
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του 
εργαστηρίου εστιάζει στην εισαγωγή ευφυΐας, γνωσια-
κών λειτουργιών και δυνατοτήτων προσαρμοστικότη-
τας σε δίκτυα και υπηρεσίες, καθώς και στην εξαγωγή 
γνώσης και στο μετασχηματισμό της σε εξατομικευμένη 
πληροφορία, παρέχοντας λύσεις σε πολύπλοκα, διατο-
μεακά προβλήματα.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό επίπεδο των ερευνητι-

κών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Τη διεξαγωγή έρευνας στις περιοχές των δικτύων 
επικοινωνιών, δικτύων υπολογιστών και προηγμένων 
υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με έμ-
φαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων, μεθόδων, τεχνικών 
και συστημάτων για εισαγωγή ευφυΐας, γνωσιακών λει-
τουργιών και δυνατοτήτων προσαρμοστικότητας και 
εξατομίκευσης σε δίκτυα και υπηρεσίες.

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

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

7. Τη σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς 
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με 
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.
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8. Την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτό-
ρων και μεταδιδακτόρων στα αντικείμενα δραστηριό-
τητας του Εργαστηρίου.

9. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής 
τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα 
Εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Σχολές του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημο-
νικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και 
αλλοδαπής.

10. Την έρευνα και παροχή λύσεων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών για την υποστήριξη βιώσιμης ανάπτυ-
ξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν 
θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρί-
ου, από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού 
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοπο-
θετούνται στο εργαστήριο στο εργαστήριο σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Στο Εργαστήριο μπορεί να απασχολούνται πανεπι-
στημιακοί υπότροφοι, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, 
υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί 
φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 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 αρμό-
δια 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 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

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

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

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

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

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ.159/1984.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

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

6. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και 
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
Εργαστηρίου.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 7 
Τηρούμενα Βιβλία

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

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Δι-
κτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών». Αυτός ο τίτλος, 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο 
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων 
Υπηρεσιών» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το 
αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 
το λογότυπό του.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Η ονομασία 
του εργαστηρίου στα αγγλικά ορίζεται ως «Laboratory of 
Telecommunication Networks and Advanced Services».

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

 Αριθμ.    5791 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας με τίτλο «Διαδίκτυο των Πραγ-

μάτων και Εφαρμογές». 

 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 13 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, 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 τε-
χνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 (Α’ 195/ 
06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (Α’258/ 
8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία 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. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
από τις συνεδριάσεις με αριθμό 37/26-02-2020 και 38/
19-03-2020.

11. Τις αποφάσεις της Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχο-
λής από τις συνεδριάσεις με αριθμό 71/18-03-2020 και 
72/30-03-2020.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 111/
24-04-2020) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με 
τίτλο: «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Εφαρμογές» στο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών 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 ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και Εφαρμογές» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε-
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χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο με 
την επωνυμία «Εργαστήριο Διαδικτύου των Πραγμά-
των και Εφαρμογών» (Τίτλος στα αγγλικά: «Laboratory 
of Internet of Things and Applications«, που καλύπτει 
τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο του Διαδικτύου των Πραγμάτων και των 
Εφαρμογών τους, ιδίως δε στους επιστημονικούς τομείς 
της γεωργίας ακριβείας, των ευφυών δικτύων ενέργειας, 
των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, των τηλεπικοι-
νωνιακών συστημάτων και δικτύων, της ασφάλειας στο 
διαδίκτυο των πραγμάτων, της παροχής εμπιστευτικό-
τητας στο διαδίκτυο των πραγμάτων, της διαχείρισης 
μεγάλων δεδομένων, της μηχανικής μάθησης, της δια-
χείρισης έξυπνων σπιτιών και πόλεων, της τεχνολογίας 
νέφους, της τεχνολογίας αυτοματισμών και ρομποτικής, 
της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 
των αποκεντρωμένων ασύρματων δικτύων, των τεχνο-
λογιών 4G και 5G, της απεικόνισης και διαχείρισης και 
παρακολούθησης ροών δεδομένων και της αλυσίδας 
κοινοποιήσεων (blockchain).

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες με αντικείμενο: 

1) Την ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση εφαρμο-
γών του διαδικτύου των πραγμάτων.

2) Την ανάπτυξη αλγορίθμων, συστημάτων και σχη-
μάτων ασφάλειας σε εφαρμογές του διαδικτύου των 
πραγμάτων.

3) Εφαρμογές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στους 
τομείς του διαδικτύου των πραγμάτων.

4) Αλγόριθμοι, εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις 
στα ευφυή δίκτυα ενέργειας.

5) Αλγόριθμοι, εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις 
στην γεωργία ακριβείας.

6) Εφαρμογές τηλεματικής σε έξυπνα περιβάλλοντα 
(σπίτι, πόλη, κτίριο και μεταφορές).

7) Ανάπτυξη νέων αλγορίθμων δρομολόγησης στο 
διαδίκτυο των πραγμάτων.

8) Αξιοποίηση λύσεων μεγάλων δεδομένων, τεχνητής 
νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης σε εφαρμογές του 
διαδικτύου των πραγμάτων.

9) Παροχή λύσεων προσομοίωσης σε πολλαπλές πλατ-
φόρμες και εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων.

10) Ανάπτυξη σχημάτων και λύσεων διασύνδεσης του 
διαδικτύου των πραγμάτων με σύγχρονα τηλεπικοινωνι-
ακά συστήματα και δίκτυα για την παροχή διαλειτουρ-
γικότητας και ποιότητας υπηρεσιών.

11) Ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων παροχής 
εμπιστευτικότητας και προστασίας της ιδιωτικότητας 
στο διαδίκτυο των πραγμάτων.

12) Ανάπτυξη εφαρμογών απεικόνισης και διαχείρισης 
ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Α. Μονάδα ανάπτυξης λογισμικού και υλοποίησης 
εφαρμογών στο διαδίκτυο των πραγμάτων

Β. Μονάδα ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και παροχής 
ιδιωτικότητας.

Γ. Μονάδα υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών συστη-
μάτων και δικτύων με εφαρμογές του διαδικτύου των 
πραγμάτων.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διεύρυνση των γνώ-
σεων και εμπειριών των φοιτητών, έτσι ώστε να μπορούν 
να προχωρήσουν σε αποτελεσματική αξιοποίηση των 
διαθέσιμων εργαλείων του διαδικτύου των πραγμάτων 
κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας ή 
τον κατάλληλο προσανατολισμό τους σε αντίστοιχες 
κατευθύνσεις μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό επίπεδο των ερευνητι-

κών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Τη διεξαγωγή έρευνας στο Διαδίκτυο των Πραγ-
μάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού και την 
υλοποίηση ευφυών εφαρμογών,

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

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

7. Τη σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς 
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με 
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

8. Την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτό-
ρων και μεταδιδακτόρων στα αντικείμενα δραστηριό-
τητας του Εργαστηρίου.

9. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής 
τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα 
Εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Σχολές του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημο-
νικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και δημόσιους και 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18438 Τεύχος B’ 1795/11.05.2020

ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και 
αλλοδαπής.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν θέσεις των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα-
κτικά 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 στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Στο Εργαστήριο μπορεί να απασχολούνται πανεπι-
στημιακοί υπότροφοι, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, 
υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί 
φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστη-
μίου 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 αρμό-
δια 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 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους 
που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι 

αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου.

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

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

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

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

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

6. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και 
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
Εργαστηρίου.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου μπορούν να τηρού-
νται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοι-
τητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονο-
μικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών 
βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών 
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρω-
τόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με 
απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δι-
ατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
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Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Διαδι-
κτύου των Πραγμάτων και Εφαρμογών». 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 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
και στον εσωτερικό «Εργαστήριο Διαδικτύου των Πραγ-
μάτων» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντί-
στοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το 
λογότυπό του.

3 Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Η ονομασία 
του εργαστηρίου στα αγγλικά ορίζεται ως «Laboratory 
of Internet of Things and Applications».

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 30 Απριλίου 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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