
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση «Εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών - Μι-
κροελεγκτών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυ-
τομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής» στο τμήμα 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

2 Ίδρυση «Εργαστηρίου Εφαρμογών Τεχνητής Νο-
ημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Σημά-
των» στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυ-
τικής Μακεδονίας.

3 Ίδρυση «Εργαστηρίου Προγραμματισμού, Αρχι-
τεκτονικής και Σχεδίασης Ψηφιακών και Ενσωμα-
τωμένων Συστημάτων και των Εφαρμογών τους» 
στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. 
Μακεδονίας.

4 Ίδρυση «Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας 
και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων» 
(ΕΠΧ-ΕΥΑ)» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας.

5 Ίδρυση «Εργαστηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων 
και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης» του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρ-
ρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

6 Ίδρυση «Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
και Περιβαλλοντικής Φυσικής» (ΕΑΡ-ΠΕΦΥ)» του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανι-
κών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

7 Ίδρυση «Εργαστηρίου Υπολογιστικών Μαθημα-
τικών και Μαθηματικής Μοντελοποίησης» στο 
τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακε-
δονίας.

8 Ίδρυση «Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογί-
ας» (ΕΠΤ) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/1970 (1)
  Ίδρυση «Εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών - Μι-

κροελεγκτών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυ-

τομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής» στο τμήμα 

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνο-

λογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρα 28 
«Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και 
29 παρ. 1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία, και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 6ο του ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/Α΄/15-5-2016 και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/
5-6-2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας».

4. Την υπ’ αριθμ. 3/8-3-2018 θέμα 1ο απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

5. Την υπ’ αριθμ. 8/25-4-2018 θέμα 13ο απόφαση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μικρο-
επεξεργαστών - Μικροελεγκτών, Ηλεκτρονικών Συστη-
μάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής» στο τμήμα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας»

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας το «Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών - Μι-
κροελεγκτών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυτομάτου 
Ελέγχου και Ρομποτικής» που καλύπτει τις ερευνητικές 
και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των 
Μικροεπεξεργαστών, των Μικροελεγκτών, των Ηλεκτρο-
νικών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και της Ρομποτι-
κής σε γενικά και ειδικά θέματα συναφή με τα διδακτικά 
και ερευνητικά αντικείμενα του.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το εργαστήριο είναι:
1.  Μελέτη και σχεδίαση μικροϋπολογιστικών συστη-

μάτων βασισμένων στη χρήση μικροεπεξεργαστών ή 
μικροελεγκτών.

2. Σχεδίαση συστημάτων κατ΄ απαίτηση (custom 
applications).

3. Έλεγχος λειτουργίας μικροϋπολογιστικών συστη-
μάτων με χρήση ειδικών μετρητικών οργάνων (protocol 
analyzers, network analyzers, spectrum analyzers, digital 
oscilloscopes, signal generators, programmable power 
supply units, κ.α.) και εξειδικευμένων μετρητικών δια-
τάξεων.

4. Υλοποίηση μικροϋπολογιστικών συστημάτων τε-
λευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις τεχνολογικές 
τάσεις της αγοράς.

5. Χρήση διαφόρων οικογενειών και τεχνολογιών μι-
κροεπεξεργαστών ή μικροελεγκτών, καθώς και πληθώ-
ρας αναπτυξιακών συστημάτων προκειμένου να ελέγ-
χεται με το βέλτιστο τρόπο η σχεδίαση, ανάπτυξη και 
υλοποίηση οποιασδήποτε εφαρμογής. Εξειδικευμένο 
λογισμικό προσομοίωσης (simulation) κι αποσφαλμά-
τωσης (debugging) προσφέρεται προκειμένου να επι-
τευχθούν οι παραπάνω στόχοι.

6. Σχεδίαση και υλοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων 
αυτομάτου ελέγχου.

7. Σχεδίαση και υλοποίηση ρομποτικών συστημάτων.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. καθώς ή άλλων 
τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτική ς Μακεδονίας, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα δι-
δακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.

3. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων 
καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας 
για μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του 
εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στα πλαίσια συνεργασιών με 
άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και 
με αντίστοιχους εξειδικευμένους φορείς.

4. 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.

5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για 
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου και των 
συνεργαζόμενων με αυτό φορέων, με σκοπό την θεω-
ρητική και πρακτική εξειδίκευσή τους.

6. 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.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με την 
εκάστοτε νομοθεσία.

8. Τη συνεργασία και υποστήριξη εκτελουμένων έργων 
από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φο-
ρείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή του 
εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση θεμάτων τους.

9. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης σε θέματα σχετι-
κά με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμε-
νο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστη-
μονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του 
ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας με τριετή 
θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσής του.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία: συντο-
νίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον ετήσιο 
απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας του και 
μεριμνά για την τήρησή του, εισηγείται στη Σύγκλητο 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας 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 το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε 
άλλο όργανο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους που παραχω-
ρούνται σ΄ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και 
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
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τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων 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 
εργαζομένων (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-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

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

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

β. Τη διάθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και 
επιστημονικών εφαρμογών - συστημάτων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών.
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 ΤΈΙ Δυτ. Μακεδονίας για τους σκο-
πούς 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 προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙ-
ΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ -ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙ-

ΚΗΣ». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευ-
θυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους 
που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Ερ-
γαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό 
κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσωτερικό 
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ - ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του 
το αντίστοιχο του ΤΕΙ Δυτ. 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 20 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 

Ι

   Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/1971 (2)
Ίδρυση «Εργαστηρίου Εφαρμογών Τεχνητής Νο-

ημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Σημά-

των» στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυ-

τικής Μακεδονίας.

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρα 28 
«Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και 
29 παρ. 1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία, και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 6ο του ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/Α΄/15-5-2016 και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/
5-6-2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας»

4. Την υπ’ αριθμ. 3/8-3-2018 θέμα 1ο απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος

5. Την υπ’ αριθμ. 8/25-4-2018 θέμα 13ο απόφαση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρ-
μογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων 
και Σημάτων» στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας»

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας το «Εργαστήριο Εφαρμογών Τεχνητής Νο-
ημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Σημάτων» που 
καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων Τεχνητή 
Νοημοσύνη- Λογικός Προγραμματισμός, Προχωρημένα 
Θέματα Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμό, Δομές 
Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Προχωρημένα Θέματα 
Βάσεων Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα, Υπολο-
γισιμότητα - Πολυπλοκότητα και Ψηφιακή Επεξεργασία 
Σήματος. Καλύπτει επίσης τις ερευνητικές ανάγκες στα 
αντικείμενα Επιστημονικό λογισμικό, Προγραμματιστι-
κές Τεχνικές, Εφαρμογές έξυπνων συσκευών, Βάσεις Δε-
δομένων και Αποθήκες Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων 
και Υποστήριξη αποφάσεων, Τεχνικές Επεξεργασίας και 
Βελτιστοποίησης Ερωταπαντήσεων, Πληροφοριακά Συ-
στήματα, Ευφυή συστήματα διδασκαλίας και εκπαίδευ-
σης από απόσταση, Αυτόνομοι Πράκτορες-Ρομποτική, 
Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Βασισμένα στη Γνώ-
ση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Επιχειρείν και Εξατομίκευση, 
Ασφάλεια-Κρυπτογραφία και Επεξεργασία ψηφιακών 
σημάτων.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το εργαστήριο είναι:
1. Η σχεδίαση και υλοποίηση εξειδικευμένου επιστη-

μονικού λογισμού που εξυπηρετεί ιδιαίτερες ανάγκες 
υπολογισμών.

2. Έλεγχος, αποσφαλμάτωση και βελτίωση υπολογι-
στικών εφαρμογών, μέσω σύγχρονων αλγορίθμων και 
υπολογισμών.

3. Η σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων συ-
σκευών για την αξιοποίηση τους στη Δημόσια Διοίκηση 
και τις επιχειρήσεις.

4. Σχεδίαση, οργάνωση, συντήρηση και βελτίωση βά-
σεων δεδομένων, ανάκτηση και αναβάθμιση της ποιό-
τητας των δεδομένων.

5. Εφαρμογές στους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης, μάθησης, εμπορίου, και συστημάτων γραφείου 
και εφαρμογές με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων σε 
ψηφιακά σήματα

6. Προσαρμογή και παραμετροποίηση πληροφορια-
κών συστημάτων. Σχεδίαση και δημιουργία εξειδικευ-
μένων εφαρμογών τους.

7. Επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή γνώσης και υπο-
στήριξη αποφάσεων από καταγεγραμμένα στοιχεία σε 
βάσεις και αποθήκες δεδομένων επιχειρήσεων.

8. Συμβουλευτική σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου, φορείς e-επιχειρείν του δημοσίου και ιδιώτες, σε 

θέματα εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως εξατομίκευσης, 
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και προώθησης με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και 
της ανταγωνιστικότητάς τους.

9. Υποστήριξη φορέων παροχής εκπαίδευσης-κατάρτι-
σης σε ευφυή συστήματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης 
από απόσταση

10. Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και 
κατάρτισης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς 
επίσης και αντίστοιχες υπηρεσίες πιστοποίησης.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. καθώς ή άλλων 
τμημάτων του ΤΕΙ Δυτική ς Μακεδονίας, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα δι-
δακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.

3. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων 
καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας 
για μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του 
εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στα πλαίσια συνεργασιών με 
άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και 
με αντίστοιχους εξειδικευμένους φορείς.

4. 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.

5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για 
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου και των 
συνεργαζόμενων με αυτό φορέων, με σκοπό την θεω-
ρητική και πρακτική εξειδίκευση τους.

6. 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.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με την 
εκάστοτε νομοθεσία.

8. Τη συνεργασία και υποστήριξη εκτελουμένων έργων 
από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς 
φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή 
του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση θεμάτων 
τους.

9. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης σε θέματα σχετι-
κά με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμε-
νο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστη-
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μονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του 
ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας με τριετή 
θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του. 

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία: συντο-
νίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον ετήσιο 
απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας του και 
μεριμνά για την τήρηση του, εισηγείται στη Σύγκλητο 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας 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 το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε 
άλλο όργανο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

ι. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΈΙ 
Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ΄ 
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων 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 
εργαζομένων (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-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

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

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

β. Τη διάθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και 
επιστημονικών εφαρμογών - συστημάτων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών.
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 
καταλειπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τους σκο-
πούς 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 προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Εφαρ-
μογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων 
και Σημάτων». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώ-
ρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται 
το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσωτερικό 
«Εργαστήριο Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επε-
ξεργασίας Δεδομένων και Σημάτων» και έχει ως έμβλημα 
στα έγγραφα του το αντίστοιχο του ΤΕΙ Δυτικής Μακε-
δονίας.

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, 20 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 
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   Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/1969 (3)
Ίδρυση «Εργαστηρίου Προγραμματισμού, Αρχι-

τεκτονικής και Σχεδίασης Ψηφιακών και Ενσω-

ματωμένων Συστημάτων και των Εφαρμογών 

τους» στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ 

Δυτ. Μακεδονίας.

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρα 28 
«Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και 
29 παρ. 1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία, και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 6ο του ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/Α΄/15-5-2016 και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/
5-6-2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας»

4. Την υπ’ αριθμ. 3/8-3-2018 θέμα 1ο απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος

5. Την υπ’ αριθμ. 8/25-4-2018 θέμα 13ο απόφαση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Προ-
γραμματισμού, Αρχιτεκτονικής και Σχεδίασης Ψηφιακών 
και Ενσωματωμένων Συστημάτων και των Εφαρμογών 
τους» στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας»

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδο-
νίας το Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Προ-
γραμματισμού, Αρχιτεκτονικής και Σχεδίασης Ψηφιακών 
και Ενσωματωμένων Συστημάτων και των Εφαρμογών 
τους», που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανά-
γκες στο γνωστικό αντικείμενο του προγραμματισμού, 
της αρχιτεκτονικής και της Σχεδίασης ψηφιακών και εν-
σωματωμένων συστημάτων και των εφαρμογών τους.

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες:

με αντικείμενο: 1) την επιστημονική στήριξη του προ-
γραμματισμού και της διαμόρφωσης (configuration) των 
ψηφιακών συστημάτων, ASICs και FPGAs, 2) τη μελέτη 
της αρχιτεκτονικής των ψηφιακών και ενσωματωμένων 
συστημάτων, 3) την μελέτη και επιστημονική/εργαστη-
ριακή στήριξη των μεθόδων σχεδίασης των σύγχρονων 
ψηφιακών συστημάτων με όλη τους την πολυπλοκότητα 

4) Ής εφαρμογές των ψηφιακών και ενσωματωμένων συ-
στημάτων καθώς και 5) την σύνταξη και υποβολή ερευ-
νητικών προτάσεων για εθνική και διεθνή χρηματοδό-
τηση ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως οι παραπάνω.

Α. Προγραμματισμού ψηφιακών συστημάτων
Β. Αρχιτεκτονικής ψηφιακών συστημάτων
Γ. Μεθόδων σχεδίασης και CAD για ψηφιακά συστή-

ματα
Δ. Μονάδα υποβολής σχετικών ερευνητικών προτά-

σεων για χρηματοδότηση.

Άρθρο 2 
Σκοπός

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

πεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανι-
κών Πληροφορικής καθώς και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ 
Δυτ. Μακεδονίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστι-
κά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιο-
ρίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

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

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

4. Τη διεξαγωγή έρευνας στη βελτιστοποίηση της 
ποιότητας και του ποιοτικού ελέγχου των μεταλλικών 
προϊόντων και κατασκευών,

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

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

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμε-
νο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστη-
μονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του 
ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας με τριετή 
θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του. 
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2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία: συντο-
νίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον ετήσιο 
απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας του και 
μεριμνά για την τήρηση του, εισηγείται στη Σύγκλητο 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας 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 το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε 
άλλο όργανο.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ 
Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ΄ 
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων 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-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

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

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

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτ. 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 προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Προ-
γραμματισμού, Αρχιτεκτονικής και Σχεδίασης Ψηφιακών 
και Ενσωματωμένων Συστημάτων και των Εφαρμογών 
τους». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευ-
θυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους 
που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Ερ-
γαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσωτερι-
κό «Κέντρο Σχεδίασης και Προγραμματισμού Ψηφιακών 
Συστημάτων» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του το 
αντίστοιχο του ΤΕΙ Δυτ. 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, 20 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 

Ι

   Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/1972 (4)
Ίδρυση «Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημεί-

ας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλή-

των» (ΕΠΧ-ΕΥΑ)» του Τμήματος Μηχανικών Περι-

βάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. 

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυ-

τικής Μακεδονίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
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άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τΑ΄/04-08-2017) άρθρα 28 
«Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και 
29 παρ. 1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία, και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 6ο του ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/Α΄/15-5-2016 και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/
5-6-2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας».

4. Την υπ’ αριθμ. 3/20-2-2018 θέμα 4ο απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος

5. Την υπ’ αριθμ. 8/25-4-2018 θέμα 13ο απόφαση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Πε-
ριβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και 
Υγρών Αποβλήτων» (ΕΠΧ-ΕΥΑ)» του Τμήματος Μηχανι-
κών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας».

Άρθρο 1
 Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και 
Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο 
με την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας 
και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων» (ΕΠΧ-
ΕΥΑ), που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανά-
γκες στο γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Χη-
μείας και της Επεξεργασίας των Υδάτων και των Υγρών 
Αποβλήτων με σύγχρονες και συμβατικές μεθόδους. Για 
τις ανάγκες της έρευνας ήδη λειτουργεί από το 2009, 
το διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο, πλήρως 
προσαρμοσμένο στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα 
με την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας 
και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων» (ΕΠΧ-ΕΥΑ).

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή τεχνο-
γνωσίας και υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, με έμφαση στα νερά, και περιλαμβάνει:

- την παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας 
των υπόγειων και επιφανειακών νερών και των υγρών 
αποβλήτων

- το σχεδιασμό και την παρακολούθηση/βελτίωση της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων

- τη διενέργεια ελέγχων
- την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμ-

μάτων
- τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
- τη διάδοση πληροφοριών Στο εργαστήριο οργανώ-

νονται και λειτουργούν διακριτές μονάδες με αντικεί-
μενο:

1) την έρευνα και την παρακολούθηση της ποιότητας 
των υπογείων και επιφανειακών υδάτων καθώς και των 
πηγών ρύπανσης αυτών

2) την έρευνα νέων τεχνικών επεξεργασίας υδάτων 
και υγρών αποβλήτων

3) το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας υδάτων και υγρών αποβλήτων.

Άρθρο 2 
Σκοπός

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

πεδο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών 
Αντιρρύπανσης, άλλων Τμημάτων και Σχολών του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας καθώς και της τοπικής κοινωνίας 
σε επίπεδο περιφέρειας, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται 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 εκδηλώσεων (ημε-
ρίδες, συνέδρια κλπ) και δράσεων δημοσιότητας γενι-
κότερα, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδό-
σεων, τη συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα.

4. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα Περιβαλλοντικής 
Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλή-
των και

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).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμε-
νο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστη-
μονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του 
ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τ.E.I. Δυτ. Μακεδονίας με τριετή 
θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του. 2. Ο Διευθυντής έχει την 
ευθύνη της ομαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του 
εργαστηρίου και ιδία: συντονίζει το διδακτικό και ερευ-
νητικό έργο αυτού, υποβάλει στη Σύγκλητο του Τ.E.I. 
Δυτ. Μακεδονίας τον ετήσιο απολογισμό και προγραμ-
ματισμό λειτουργίας του και μεριμνά για την τήρηση 
του, εισηγείται στη Σύγκλητο Τ.E.I. Δυτ. Μακεδονίας τον 
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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 το εργαστήριο και δεν 
ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ 
Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ΄ 
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων 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-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

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

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

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τους σκο-
πούς 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 προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Πε-
ριβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και 
Υγρών Αποβλήτων» (ΕΠΧ-ΕΥΑ). Αυτός ο τίτλος, καθώς 
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ανα-
γράφονται 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 «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσωτε-
ρικό «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξερ-
γασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων» (ΕΠΧ-ΕΥΑ), και 
έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του το αντίστοιχο του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφα 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, 20 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 

Ι

   Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/1973 (5)
Ίδρυση «Εργαστηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων 

και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης» του Τμήμα-

τος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών 

Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρα 28 
«Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και 
29 παρ. 1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία, και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 6ο του ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/Α΄/15-5-2016 και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/
5-6-2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας»

4. Την υπ’ αριθμ. 3/20-2-2018 θέμα 4ο απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος

5. Την υπ’ αριθμ. 8/25-4-2018 θέμα 13ο απόφαση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εναλ-
λακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης» 
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών 
Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και 
Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο 
με την επωνυμία «Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων 
και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης», που καλύπτει τις ερευ-
νητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο 
του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της βελτιστοποίησης 
καινοτόμων συστημάτων καταλυτικών διεργασιών για 
την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και την προστα-
σία του περιβάλλοντος.

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν μο-
νάδες με αντικείμενο: 1) σύνθεση, χαρακτηρισμός και 
αξιολόγηση ετερογενών καταλυτών, 2) μοντελοποίηση 
και βελτιστοποίηση λειτουργίας καταλυτικών αντιδρα-
στήρων, 3) οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας και 
εφαρμογής διεργασιών σε βιομηχανική κλίμακα, 4) αξιο-
ποίηση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και χημικών 
προϊόντων, 5) τεχνολογίες ελέγχου αιωρούμενων σω-
ματιδίων και αέριων χημικών ρύπων. Οι μονάδες έχουν 
ως ακολούθως:

Α. Μονάδα σχεδιασμού, σύνθεσης και αξιολόγησης 
(testing) ετερογενών καταλυτών

Β. Μονάδα μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης της 
λειτουργίας των καταλυτικών αντιδραστήρων - Οικονο-
μοτεχνικές μελέτες εφαρμογής σε βιομηχανική κλίμακα

Γ. Μονάδα ανάλυσης και χαρακτηρισμού στερεών υλι-
κών (ICP, XRD, SEM, ΤΈΜ, TGA, Raman, N2 adsorption/
desorption, TPR, ΤΡΟ, ΤΡΗ, TPD-C02, TPD-NH3, FTIR)

Δ. Μονάδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ελέγχου αε-
ρομεταφερόμενων ρύπων. Δειγματοληψία και προσδιο-
ρισμός ρύπων στην πηγή εκπομπής τους - Ανάπτυξη και 
σχεδιασμός τεχνολογιών απομάκρυνσης αιωρούμενων 
σωματιδίων και αέριων χημικών ρύπων από παραγωγι-
κές μονάδες και μονάδες διαχείρισης αποβλήτων

Άρθρο 2 
Σκοπός

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

πεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης 
καθώς και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο ι 
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, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων, όπως και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Τη διεξαγωγή έρευνας στον σχεδιασμό, την ανά-
πτυξη και τη βελτιστοποίηση καινοτόμων συστημάτων 
καταλυτικών διεργασιών για την παραγωγή εναλλακτι-
κών καυσίμων και την προστασία του περιβάλλοντος,

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 ΤΕΙ Δυτικής Μακε-
δονίας, των Α.Ε.Ι. της χώρας και Ιδρυμάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμε-
νο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστη-
μονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του 
ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

ι. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας με τριετή 
θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία: συντο-
νίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον ετήσιο 
απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας του και 
μεριμνά για την τήρηση του, εισηγείται στη Σύγκλητο 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας του εργαστηρίου και μεριμνά για τη στελέχωση, 
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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 το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε 
άλλο όργανο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ 
Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ΄ 
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων 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 
εργαζομένων (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-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

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

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

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τους σκο-
πούς 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 προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Εναλ-
λακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης». 
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 «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσωτε-
ρικό «Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλ-
λοντικής Κατάλυσης» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα 
του το αντίστοιχο του ΤΕΙ 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, 20 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 

Ι

   Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/1975 (6)
Ίδρυση «Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

και Περιβαλλοντικής Φυσικής» (ΕΑΡ-ΠΕΦΥ)» του 

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχα-

νικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογι-

κών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
ι. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-

τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρα 28 «Σύστα-
ση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και 29 παρ. 
1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία, και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 6ο του ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/Α΄/15-5-2016 και 
ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/
5-6-2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας».

4. Την υπ’ αριθμ. 3/20-2-2018 θέμα 4ο απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος

5. Την υπ’ αριθμ. 8/25-4-2018 θέμα 13ο απόφαση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ατμο-
σφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής» 
(ΕΑΡ-ΠΕΦΥ)» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολο-
γικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας»

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και 
Μηχανικών Αντιρρύπανσης TE της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο 
με την επωνυμία «Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
και Περιβαλλοντικής Φυσικής» (ΕΑΡ-ΠΕΦΥ) με αντικείμε-
νο την έρευνα και τη διδασκαλία στη γνωστική περιοχή 
των τεχνολογιών παρακολούθησης και ελέγχου αέριας 
και σωματιδιακής ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα, 
του αέρα εσωτερικών χώρων και των χώρων εργασίας, 
του ελέγχου θορύβου, των νέων τεχνολογιών στη βέλτι-
στη διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων 
και της ενέργειας, των οικονομικών της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος.

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν δια-
κριτές μονάδες:

1. Ρύπανσης της ατμόσφαιρας. μετεωρολογίας, και αι-
ολικής ενέργειας με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρ-
μογή νέων τεχνολογιών ελέγχου της ποιότητας του αέρα, 
των χαρακτηριστικών των αιωρουμένων σωματιδίων με 
φυσικές και γεωχημικές μεθόδους, μεθόδους Οπτικής, 
ηλεκτρονικής, Raman μικροσκοπίας, το σχηματισμό 
δευτερογενών και τριτογενών αεροσωματιδίων, τη μα-
θηματική μοντελοποίηση της διασποράς των ρύπων, την 
ταυτοποίηση και ποσοστοποίηση των πηγών εκπομπής 
ρύπων, την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων 
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητα του αέρα, την 
εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεταλ-
λευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων και Τεχνικών 
Έργων, Ατμοσφαιρική ρύπανση και καύση ενεργειακών 
πρώτων υλών, Προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρο-
νομιάς από την ατμοσφαιρική ρύπανση, Αέρια ρύπανση 
στον εσωτερικό χώρο μουσείων-επιδράσεις στα εκθέμα-
τα, τη χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, την 
πρόγνωση καιρού, την εκτίμηση / πρόγνωση αιολικού 
δυναμικού.

2. Ευφυών και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστη-
μάτων, με αντικείμενο τις τεχνολογίες ευφυών συστη-
μάτων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με 
άμεση εφαρμογή στην ανάπτυξη συστημάτων υποστή-

ριξης αποφάσεων για τη διαχείριση των Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων από τα μεταλλευτικά, γεωτεχνικά έργα 
και τα τεχνικά έργα γενικότερα, την ανάπτυξη και εφαρ-
μογή ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την 
εκτίμηση κινδύνου από φυσικές καταστροφές.

3. Εφαρμοσμένης γεωφυσικής με αντικείμενο τις σύγ-
χρονες μεθόδους της εφαρμοσμένης γεωφυσικής σε 
περιβαλλοντικές εφαρμογές με έμφαση στη ρύπανση 
εδαφών και υπογείων υδάτων

4. Φαινομένων μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλο-
ντος και Περιβαλλοντικής Ηλεκτροχημείας, με αντικεί-
μενο τη μεταφορά μάζας, θερμότητας και ορμής, την 
ηλεκτρόλυση ρύπων, την ηλεκτροχημική επεξεργασία 
αερίων ρύπων, την ηλεκτροκινητική κατεργασία εδά-
φους, την ενεργειακή τεχνολογία με έμφαση στην ηλε-
κτροχημική μετατροπή ενέργειας.

5. Ελέγχου θορύβου με αντικείμενο την εφαρμογή 
Προηγμένης Τεχνολογίας Συστημάτων παρακολούθη-
σης Αερόφερτου και Εδαφομεταφερόμενου Θορύβου 
και Δονήσεων από τη διάνοιξη και λειτουργία ορυχεί-
ων, λατομείων, τεχνικών έργων - Εκτέλεση ακουστικών 
μετρήσεων αερόφερτου και εδαφομεταφερόμενου θο-
ρύβου και δονήσεων, ελέγχου θορύβου περιβάλλοντος, 
αξιολόγηση ακουστικού περιβάλλοντος.

6. Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντι-
κείμενο την ενεργειακή και περιβαλλοντική οικονομική, 
Ενεργειακή αγορά, Μελέτες κόστους οφέλους, ανάλυση 
ευαισθησίας, περιβαλλοντική Πολιτική, Οικονομική Ανά-
πτυξη, Σκοπιμότητα Επενδύσεων, εκτίμηση - διαχείριση 
κινδύνου.

Άρθρο 2 
Σκοπός

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

αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και 
Μηχανικών Αντιρρύπανσης, άλλων Τμημάτων και Σχο-
λών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα που εμπί-
πτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο ι του παρόντος.

2. Την αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων της ελλη-
νικής κοινωνίας στην περιοχή του περιβάλλοντος και της 
ενέργειας, την εξεύρεση λύσεων στα κρίσιμα ζητήματα 
της εξορυκτικής δραστηριότητας, τον υπολογισμό απο-
θεμάτων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου 
της χώρας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την κοι-
νωνική συναίνεση.

3. 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.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την 
συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμ-
ματα.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 "Προϋποθέσεις παροχής υπη-
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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 του ΤΕΙ Δυτικής Μακε-
δονίας, των Α.Ε.Ι. της χώρας και Ιδρυμάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμε-
νο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστη-
μονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του 
ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας με τριετή 
θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του. 

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία: συντο-
νίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον ετήσιο 
απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας του και 
μεριμνά για την τήρηση του, εισηγείται στη Σύγκλητο 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας 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 το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε 
άλλο όργανο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ 
Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ΄ 
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων 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 

εργαζομένων (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-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

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

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

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τους σκο-
πούς 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 Ατμο-
σφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής» 
(ΕΑΡ - ΠΕΦΥ). Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώ-
ρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται 
το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσωτερι-
κό «Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλ-
λοντικής Φυσικής» (ΕΑΡ - ΠΕΦΥ) και έχει ως έμβλημα στα 
έγγραφα του το αντίστοιχο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφα του.
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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, 20 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 

Ι

   Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/1968 (7)
Ίδρυση «Εργαστηρίου Υπολογιστικών Μαθημα-

τικών και Μαθηματικής Μοντελοποίησης» στο 

τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχο-

λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας.

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρα 28 
«Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και 
29 παρ. 1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία, και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 6ο του ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/Α΄/15-5-2016 και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/
5-6-2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας»

4. Την υπ’ αριθμ. 3/8-3-2018 θέμα 1ο απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος

5. Την υπ’ αριθμ. 8/25-4-2018 θέμα 13ο απόφαση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Υπο-
λογιστικών Μαθηματικών και Μαθηματικής Μοντελο-
ποίησης» στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας»

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μα-
κεδονίας το Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο 
Υπολογιστικών Μαθηματικών και Μαθηματικής Μοντε-
λοποίησης».

Το Εργαστήριο αποτελεί εκπαιδευτική και ερευνητική 
μονάδα με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση στο επιστη-
μονικό και τεχνολογικό αντικείμενο των Υπολογιστικών 
Μαθηματικών και της Μαθηματικής Μοντελοποίησης.

Άρθρο 2 
Σκοπός

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

πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής (συμπεριλαμβανομέ-
νων των εργαστηριακών μαθημάτων) και των υπολοίπων 
Τμημάτων του Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπά και αλλοδαπά, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων.

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. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

5. Τη στέγαση και ενίσχυση της δράσης επιστημονικών 
ομάδων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμε-
νο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστη-
μονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του 
ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας με τριετή 
θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του. 

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία: συντο-
νίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον ετήσιο 
απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας του και 
μεριμνά για την τήρηση του, εισηγείται στη Σύγκλητο 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας 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 το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε 
άλλο όργανο.
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Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας στην αίθουσα Ε8 του ισογείου του 
Διδακτηρίου (Κτίριο Β) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτι-
κής Μακεδονίας στην Καστοριά. Στον χώρο εγκατάστα-
σης 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 
εργαζομένων (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-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

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

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

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τους σκο-
πούς 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 προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Υπο-
λογιστικών Μαθηματικών και Μαθηματικής Μοντελο-
ποίησης». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώ-
ρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται 
το Εργαστήριο. 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «ΤΈΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσω-
τερικό «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών και 
Μαθηματικής Μοντελοποίησης» και έχει ως έμβλημα στα 
έγγραφα του το αντίστοιχο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφα 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, 20 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 

Ι

     Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/1974 (8)
Ίδρυση «Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολο-

γίας» (ΕΠΤ) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλ-

λοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. 

Μακεδονίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρα 28 
«Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και 
29 παρ. 1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία, και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 6ο του ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/Α΄/15-5-2016 και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/5-6-
2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευ-
ση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημά-
των - Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτ. 
Μακεδονίας».
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4. Την υπ’ αριθμ. 3/20-2-2018 θέμα 4ο απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

5. Την υπ’ αριθμ. 8/25-4-2018 θέμα 130 απόφαση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Περι-
βαλλοντικής Τεχνολογίας» (ΕΠΤ)» του Τμήματος Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντί ρ ρύπανση ς 
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. 
Μακεδονίας».

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και 
Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας το Εργαστήριο με 
την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολο-
γίας» (ΕΠΤ), που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές 
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή τεχνο-
γνωσίας και υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, με έμφαση στην αξιοποίησης υφιστά-
μενων και νέων υλικών σε εφαρμογές περιβαλλοντικής 
μηχανικής όπως και σε συστήματα θερμοδυναμικών 
εφαρμογών και περιβαλλοντικής οικονομίας, την εκπό-
νηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, τη διε-
ξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διάδοση 
πληροφοριών.

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν δια-
κριτές μονάδες με αντικείμενο:

ΤΟΜΕΑΣ -Τεχνολογίας Πετρελαίου ΤΟΜΕΑΣ- Νανουλι-
κών ΤΟΜΕΑΣ- Τεχνολογίας Υλικών ΤΟΜΕΑΣ- θερμοδυνα-
μικής ΤΟΜΕΑΣ -Περιβαλλοντικής οικονομίας

Άρθρο 2 
Σκοπός

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

αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
και Μηχανικών Αντιρρύπανσης, άλλων Τμημάτων και 
Σχολών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας καθώς και της τοπι-
κής κοινωνίας σε επίπεδο περιφέρειας, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται 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 εκδηλώσεων, την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την 
συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμ-
ματα.

4. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής και οικονομίας.

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).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστικό αντικείμε-
νο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστη-
μονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του 
ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας με τριετή 
θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του. 

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία: συντο-
νίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον ετήσιο 
απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας του και 
μεριμνά για την τήρηση του, εισηγείται στη Σύγκλητο 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας 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 το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε 
άλλο όργανο.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ 
Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ΄ 
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων 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 
εργαζομένων (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 
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εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

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

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

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτ. 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 προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Περι-
βαλλοντικής Τεχνολογίας» (Ε.Π.Τ.). Αυτός ο τίτλος, καθώς 
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ανα-
γράφονται 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 «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσωτερι-
κό «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας» (Ε.Π.Τ.) 
και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του το αντίστοιχο του 
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφα 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, 20 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02033001008180020*
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