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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2891 (1)
   Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την αριθμ. 13/2020 απόφαση Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) Δήμου Παύ-

λου Μελά, επί της Δημοτικής οδού Νίκης στη 

Δ.Κ. Ευκαρπίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου 

«Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης έτους 

2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Εχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ107Α΄/30-5-1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-

μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

5. Το άρθρο 52 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του 
ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2-3-2007) «Τροποποιήσεις δια-
τάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του ν.4313/2014.

6. Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την αριθμ. 54218/11-7-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/
2015 (ΦΕΚ 47Α΄/11-5-2015) καθώς και την αριθμ. 14138/
15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/
Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για τον 
διορισμό Συντονιστή στους Προϊσταμένους των οργα-
νικών μονάδων της.

9. Την παρ. 13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
134 Α΄/9-8-2019) με θέμα «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήμα-
τα».

10. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β/20-5-2011).

11. Το με αρ. 13279/24-3-2020 (αρ. ΔΙΠΕΧΩΣ 2305/
31-3-2020) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο μας 
ενημερώνει για το νομότυπο στη διαδικασία έκδοσης 
της κανονιστικής απόφασης του θέματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την αριθμ. 13/19-2-2020 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του 
Δήμου Παύλου Μελά (ΑΔΑ: 9715ΩΞΘ-ΔΧΙ) με την από 
σχετική Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης 
και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που τη συνοδεύουν, 
ελεγμένη, θεωρημένη και εγκεκριμένη από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου.

13. Το γεγονός ότι από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
της παρούσης δεν επηρεάζονται τα μέσα μαζικής με-
ταφοράς.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την 13/2020 απόφαση Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) Δήμου Παύλου Μελά, 
στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Α΄ Ομάδα Επειγόντων 
Έργων Ύδρευσης έτους 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε που αφορά 
στον πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων 
για επαρκές μήκος εργασιών στο τμήμα της Δημοτικής 
οδού Νίκης μεταξύ των οδών Χατζηδάκη και Ολύμπου 
της Δ.Κ. Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα δι-
εξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών ενώ οι εν λόγω 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται από προσωρινή 
απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις που παρεμποδί-
ζουν την εφαρμογή τους.

Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
της παρούσης υπάρχει στη Συγκοινωνιακή μελέτη εργο-
ταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
συνοδεύουν την απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του θέματος (12ο σχ.),
εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέ-
σεις της παρούσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης ισχύουν 
για 5 (πέντε) ημέρες και θα εφαρμόζονται κατά τη διάρ-
κεια λειτουργίας του εργοταξίου. Η έναρξη τους ορίζεται 
με την εφαρμογή της σχετικής εργοταξιακής σήμανσης 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (τοποθέτηση των 
οικείων πινακίδων, των σηματοδοτών ή των διαγραμ-
μίσεων στο οδόστρωμα). Με το πέρας των ημερησίων 
εργασιών η εργοταξιακή σήμανση θα αποσύρεται και η 
οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα πε-
ριοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές 
και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - 
ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β/20-5-2011) κατ' εφαρμογή των τυπικών 

σχεδίων 3.1.4 «Εργοτάξιο σε περιοχή συμβολής οδών με 
αποκλεισμό πρόσβασης» σε Αστικές οδούς.

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση τυχόν επιχειρήσεων που επηρεάζονται από 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση 
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

5. Εφόσον από την αρμόδια υπηρεσία κρίνεται απα-
ραίτητο, οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πλη-
ροφοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης 
μέσω παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημά-
των. Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση 
των οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε 
αποκλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κα-
τατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

6. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

7. Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να ενη-
μερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
(το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας, του Δήμου Παύλου Μελά 
κ.λπ.) για την έναρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
της παρούσης.

8. Εφόσον οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν ολοκλη-
ρωθούν πρίν την δύση του ηλίου, θα πρέπει η σήμανση 
να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζει την 
ασφαλή κίνηση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.

9. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

10. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμό-
διοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

11. Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα Από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/
13-7-2010).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 60405 (2)
    Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικού Λι-

μενικού Ταμείου Λευκάδος για το έτος 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280 Ι του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"».

β) 36 παρ. 3 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007) “Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων”.

γ) 8 Α΄ παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

δ) 28 παρ. 1 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/2015) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

ε) της 15870/2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/2017 - Α.Δ.Α. ΩΨΦΒ
465ΧΘ7-Τ4Γ) υπουργικής απόφασης περί «Διορισμού 
του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2. Το 535/14-4-2020 έγγραφο του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Λευκάδος, με το οποίο μας απεστάλη η 
5-21/7-4-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με την 
οποία αποφασίστηκε η λειτουργία της υπηρεσίας κα-
θημερινά συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών 
με διακεκομμένο ωράριο και ειδικότερα κατά τις ώρες 
8:30 - 13:00 και 17:00 - 20:30 και ειδικά για το έκτακτο 
προσωπικό κατηγορίας ΔΕ Εισπρακτόρων.

3. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση θα αντι-
μετωπιστούν ζητήματα που δημιουργούνται από τις ιδι-
ότυπες συνθήκες λειτουργίας, καθώς και το είδος και τη 
μορφή της υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
ιδιαίτερα λόγω ανάγκης είσπραξης τελών ελλιμενισμού 
από τα πλοία που χρησιμοποιούν τα λιμάνια αρμοδιό-
τητάς του.

4. Την 561/24-4-2020 βεβαίωση του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Λευκάδος περί ύπαρξης πίστωσης στον 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 για την κάλυψη της 
δαπάνης που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή, 
αποφασίζουμε:

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος καθιερώ-
νουμε καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας του συ-
μπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών με διακεκομ-
μένο ωράριο και ειδικότερα κατά τις ώρες 8:30 - 13:00 
και 17:00 - 20:30 και ειδικά για το έκτακτο προσωπικό 
κατηγορίας ΔΕ Εισπρακτόρων για το έτος 2020.

Η ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται 
βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

Η ημέρα του Σαββάτου δε θεωρείται ημέρα αργίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες θα είναι κάθε 
φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρ-
χεται στο ύψος των 5.000,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
10-6042 του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Λευκάδος οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Κέρκυρα, 7 Μαΐου 2020

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

I

Αριθμ. 5888 (3)
     Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Πληροφο-

ρικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ερ-

γαστήριο Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, 

Επεξεργασίας Δεδομένων και Σημάτων». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83/11-4-2003) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α΄ 119/28-5-2013) «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΄ 70/7-5-2019) «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 της 
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 τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του 
άρθρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των 
παραγράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19708 Τεύχος B’ 1921/19.05.2020

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. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής από τη συνεδρίαση με αριθμό 6/19-3-2020.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 
111/24-4-2020) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύ-
νης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Σημάτων» στο Τμήμα 
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

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

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

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρ-
μογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων 
και Σημάτων» στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
το Εργαστήριο Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επε-
ξεργασίας Δεδομένων και Σημάτων, που καλύπτει τις δι-
δακτικές ανάγκες των μαθημάτων Τεχνητή Νοημοσύνη - 
Λογικός Προγραμματισμός, Προχωρημένα Θέματα Βά-
σεων Δεδομένων, Προγραμματισμό, Δομές Δεδομένων, 
Βάσεις Δεδομένων, Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δε-
δομένων, Πληροφοριακά Συστήματα, Υπολογισιμότητα - 
Πολυπλοκότητα και Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Κα-
λύπτει επίσης τις ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα 
Επιστημονικό λογισμικό, Προγραμματιστικές Τεχνικές, 
Εφαρμογές έξυπνων συσκευών, Βάσεις Δεδομένων και 
Αποθήκες Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων και Υποστή-
ριξη αποφάσεων, Τεχνικές Επεξεργασίας και Βελτιστο-
ποίησης Ερωταπαντήσεων, Πληροφοριακά Συστήματα, 
Ευφυή συστήματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης από 
απόσταση, Αυτόνομοι Πράκτορες-Ρομποτική, Έμπειρα 
Συστήματα και Συστήματα Βασισμένα στη Γνώση, Ηλε-
κτρονικό Εμπόριο-Επιχειρείν και Εξατομίκευση, Ασφά-
λεια-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 
Τμήματος Πληροφορικής καθώς ή άλλων τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής 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.
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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 αντικείμενά του.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας που το γνωστι-
κό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρί-
ου, από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα 
προσόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού 
και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτ. 
Μακεδονίας, καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017.

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: α) ο συντο-
νισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) 
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, β) η κατάρ-
τιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και η μέριμνα για την τήρηση 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 ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που πα-
ραχωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων 
και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για 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 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:

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 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
για τους σκοπούς του εργαστηρίου και

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

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

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα 
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται 
στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριο-
ποιείται το Εργαστήριο.
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2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
και στον εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΗ-
ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΤΩΝ» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το 
αντίστοιχο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 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 δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 7 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

I

Αριθμ. 5890 (4)
    Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Πληρο-

φορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο 

«Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κα-

τανεμημένων Συστημάτων». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83/11-4-2003) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α΄ 119/28-5-2013) «Μετονομασία 

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

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 (Α΄ 
70/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-
λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 της 
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 τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του 
άρθρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των 
παραγράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

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

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

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής από τη συνεδρίαση με αριθμό 6/19-3-2020.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 111/
24-4-2020) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτ-
λο: «Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανε-
μημένων Συστημάτων» στο Τμήμα Πληροφορικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

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

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

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τηλε-
πικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων» 
στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το 
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμη-
μένων Συστημάτων, που καλύπτει τις ερευνητικές και 
διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των Τη-
λεπικοινωνιών, των Δικτύων και των Κατανεμημένων 
Συστημάτων σε γενικά και ειδικά θέματα συναφή με τα 
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του. Οι υπηρεσίες 
που θα παρέχει το εργαστήριο είναι:

1. Η λειτουργία Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco (Cisco 
Networking Academy) που καλύπτει την ύλη για την 
απόκτηση της πιστοποίησης Cisco Certified Network 
Associate - CCNA Exploration.

2. Η διενέργεια αξιόπιστων μετρήσεων ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας εφαρμόζοντας Σύστημα Ποιότητας 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005.

3. Η σχεδίαση και ανάπτυξη σταθερών και κινητών 
διαδικτυακών εφαρμογών.

4. Η σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελ-
τιστοποίηση και διαχείριση δικτύων (IP, ATM, 802.11, 
802.16, LTE, GSM, MANET, Sensor Networks).

5. Η ενσωμάτωση μηχανισμών παροχής ποιότητας 
υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) και ποιότητας εμπει-
ρίας (Quality of Experience - QoE) σε δίκτυα.
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6. Ο έλεγχος πόρων και διαχείριση κίνησης σε ενσύρ-
ματα και ασύρματα δίκτυα.

7. Η ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και 
πρωτοκόλλων (Intelligent Mobile Agents, IPv6, Mobile 
IP, MPLS, MIH).

8. Η δυναμική αναδιάρθρωση δικτύων (reconfigurable 
networks).

9. Η διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας δικτύων.
10. Η σχεδίαση και υποστήριξη προηγμένων υπηρε-

σιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένης υπολογιστικής 
ικανότητας, υπολογιστικών νεφών - Cloud Computing, 
κινητής και διάχυτης υπολογιστικότητας (Mobile and 
Pervasive computing).

11. Η προσαρμογή υπηρεσιών και εφαρμογών σε ετε-
ρογενείς δικτυακές υποδομές (adaptive, context-aware 
and QoS/QoE-aware applications).

12. Η σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελ-
τιστοποίηση και διαχείριση ψηφιακών και ενσωματωμέ-
νων συστημάτων μεγάλης και πολύ μεγάλης κλίμακας

Άρθρο 2
Σκοπός

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

γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του 
Τμήματος Πληροφορικής καθώς και άλλων τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

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

3. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων 
καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για 
μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του εργα-
στηρίου πεδίων, ιδιαιτέρως στα πλαίσια διατμηματικών -
διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων.

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 με σκοπό 
την θεωρητική 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 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).

8. Τη συνεργασία και την υποστήριξη εκτελουμένων 
έργων από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημο-
νικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη 
συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση 
προβλημάτων που σχετίζονται με τα γνωστικά του αντι-
κείμενα.

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

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Πληρο-
φορικής καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου 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 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Συνερ-
γαζόμενοι ερευνητές με το Εργαστήριο μπορεί να είναι 
μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδι-
κασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του
 ν. 4485/2017.

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρ-
μοδιότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 
α) ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστη-
ρίου, β) η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουρ-
γίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση 
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 χώρων του Εργα-
στηρίου, δ) η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα 
υλικά και τον τεχνικό εξοπλισμό, ε) η υπογραφή κάθε 
εξερχόμενου εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, 
στ) η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
ζ) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του 
Εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος, η) η εποπτεία 
του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί στο Εργαστή-
ριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Δυτ. 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 εργαστηρια-
κών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. 
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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 αποτελεσμάτων καθώς και 
επιστημονικών εφαρμογών-συστημάτων.

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 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
για τους σκοπούς του εργαστηρίου και

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

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

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗ-
ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ». 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 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και 
έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

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

Άρθρο 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, 7 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02019211905200008*


		2020-05-19T18:32:28+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




