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1 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ιστο-
ρίας Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Αρχιτεκτονι-
κής Κληρονομιάς (Research Laboratory for History 
of Architecture and Management of Architectural 
Heritage - ReLHAMAH)» του Δ’  Τομέα - Ιστορίας 
Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής 
Μορφολογίας και Αναστήλωσης του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας του. 

2 Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο 
«Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστι-
κή και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MORSELab - 
Laboratory of Quantitative Methods of Operations 
Research and Statistics in Engineering)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 25991 (1)
   Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 

Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Αρχι-

τεκτονικής Κληρονομιάς (Research Laboratory 

for History of Architecture and Management of 

Architectural Heritage - ReLHAMAH)» του Δ’  Το-

μέα - Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, 

Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης 

του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πο-

λυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης και έγκριση του εσωτε-

ρικού κανονισμού λειτουργίας του.  

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114). 

2. Την παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38). 

3. Την υπ’ αρ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, 
διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για 
την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διο-
ρισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών, από 01-9-2019 
έως 31-8-2022. 

4. Τα άρθρα 115 και 117 του ν. 4692/2020 «Αναβάθ-
μιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111) και την 
υπ’ αρ. 77561/Ζ1/19-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη 
του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μο-
νομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., 
καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και 
Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών 
μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481). 

5. Την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέ-
λευσης του Δ΄ Τομέα - Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας 
Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 1/10-12-2019). 

6. Την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 21/28-5-2020). 

7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με: 

7.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων, μουσείων και κλινικών στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 3007/30-10-2019) και 

7.2. Την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής για τη 
θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, δομή, οργάνω-
ση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 2913/23-7-2015) 

8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Ίδρυσης και 
λειτουργίας εργαστηρίων, μουσείων και κλινικών στο 
ΑΠΘ (συνεδρίαση υπ’ αρ. 17/28-5-2020) για την ίδρυση 
του εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ιστορίας Αρχι-
τεκτονικής και Διαχείρισης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 
(Research Laboratory for History of Architecture and 
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Management of Architectural Heritage - ReLHAMAH)» 
του Δ΄ Τομέα - Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, 
Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και για την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας του. 

9. Την έκθεση σκοπιμότητας για την ίδρυση του εργα-
στηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής 
και Διαχείρισης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Research 
Laboratory for History of Architecture and Management 
of Architectural Heritage - ReLHAMAH)» του Δ΄ Τομέα - 
Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονι-
κής Μορφολογίας και Αναστήλωσης του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3026/ 
11 και 16-6-2020) για την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτ-
λο «Εργαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης 
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Research Laboratory for 
History of Architecture and Management of Architectural 
Heritage - ReLHAMAH)» του Δ΄ Τομέα - Ιστορίας Αρχιτε-
κτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας 
και Αναστήλωσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής και για την έγκριση του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του και 

11. Ότι το «Εργαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και 
Διαχείρισης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Research 
Laboratory for History of Architecture and Management 
of Architectural Heritage - ReLHAMAH)» λειτουργεί 
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό και τον τακτικό προϋπολογι-
σμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
αποφασίζουμε: 

Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Αρχιτεκτονι-
κής Κληρονομιάς (Research Laboratory for History of 
Architecture and Management of Architectural Heritage - 
ReLHAMAH)» του Δ΄ Τομέα - Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, 
Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ανα-
στήλωσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και την έγκριση του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Τίτλος εργαστηρίου 

Ιδρύεται στον Δ’ Τομέα «Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστο-
ρίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστή-
λωσης» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Ιστορί-
ας Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Αρχιτεκτονικής Κλη-
ρονομιάς» (τίτλος στα αγγλικά: “Research Laboratory for 
History of Architecture and Management of Architectural 
Heritage”, συντομογραφία: ReLHAMAH), το οποίο εξυ-
πηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 
όλων των περιόδων, της Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης, 

της Αρχιτεκτονικής Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης, της 
Διαχείρισης, Αξιοποίησης και Ανάδειξης των Μνημείων 
και της Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, 
που διδάσκονται στα προγράμματα προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. 

Άρθρο 2 
Αποστολή - Σκοπός 

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στον το-
μέα της Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και της Διαχείρισης της 
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. 

Η έρευνα θα εστιάζεται: στις εξελίξεις και τα νέα δε-
δομένα στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, την Ιστορική 
Οικοδομική Τεχνολογία και τις θεωρητικές αρχές της 
Αποκατάστασης και Διαχείρισης Ιστορικών Κτιρίων και 
Συνόλων, στην τεκμηρίωση της διαχρονικής πορείας του 
ιστορικού κτιριακού αποθέματος και στη διερεύνηση 
των φυσικών και ανθρωπογενών αιτίων των μεταβολών 
που έχει υποστεί, με σκοπό την ιεράρχηση των αξιών 
που αυτό ενέχει, στον προσδιορισμό -σε συνδυασμό με 
τις τρέχουσες θεωρίες και πρακτικές- των αρχών του 
σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που θα διασφα-
λίσουν τη συνέχεια της παρουσίας του ιστορικού κτιρι-
ακού αποθέματος στα αστικά περιβάλλοντα και στην 
ύπαιθρο. 

Ως εκ τούτου το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στις 
εξής περιοχές έρευνας: 

1. Διερεύνηση και μελέτη των εξελίξεων, νέων στοιχεί-
ων, νέων αρχών, νέων αντιλήψεων στο γνωστικό αντικεί-
μενο της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και των κατασκευ-
ών όλων των περιόδων, σε συνάρτηση με τις ανάγκες 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 
τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες που διαμορφώνονται 
στον εξωπανεπιστημιακό περίγυρο. 

2. Παρακολούθηση, διερεύνηση και αξιολόγηση των 
εξελίξεων στο θεωρητικό υπόβαθρο και τις γενικές αρχές 
που διέπουν την προστασία, αποκατάσταση και επανά-
χρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 

3. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (βιβλιογρα-
φική, αρχειακή, φωτογραφική τεκμηρίωση) για τα μνη-
μεία του πολιτισμού και τον συσχετισμό της ιστορικής 
τους πορείας με τις κοινωνικές συγκυρίες, καλλιτεχνικά 
πρότυπα, θεωρητικές κατευθύνσεις και τεχνολογικές 
κατακτήσεις. 

4. Αρχιτεκτονική και οικοδομική τεκμηρίωση ιστορι-
κών κτηρίων και συνόλων με συμβατικά και σύγχρονα 
μέσα αποτύπωσης και απεικόνισης. 

5. Επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων αποκα-
τάστασης και επανάχρησης ιστορικών κτιρίων και κα-
τασκευών. 

6. Διερεύνηση της σύνδεσης της προστασίας και απο-
κατάστασης ιστορικών κτηρίων και χώρων, με τον σύγ-
χρονο αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό στη θεωρία 
και στην αρχιτεκτονική πρακτική. 

7. Κριτική διερεύνηση/ αποτίμηση αρχών και πρα-
κτικών αξιοποίησης του αρχιτεκτονικού πολιτιστικού 
αποθέματος, ως πολιτιστικού πόρου και παράγοντα 
αειφόρου ανάπτυξης. 
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Το έργο του Εργαστηρίου είναι ερευνητικό, εκπαιδευ-
τικό και κοινωνικό. 

Ειδικότερα το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς και άλλων 
Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν 
στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στις προαναφερθείσες πε-
ριοχές έρευνας. 

2. Την ανάπτυξη θεωρητικών εργαλείων διερεύνησης 
των ιστορικών κατασκευών, της ιστορικής πόλης, των 
παραδοσιακών οικισμών και του πολιτισμικού τοπίου.

3. Την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή μεθόδων 
επέμβασης στις υλικές μαρτυρίες της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, με έμφαση στον Βορειοελλαδικό και Βαλ-
κανικό χώρο. 

4. Την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτό-
ρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών στα αντικείμενα 
τα σχετιζόμενα με τη δραστηριότητα του εργαστηρίου. 

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
σχετικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με Έλληνες και 
ξένους ερευνητές, καθώς και την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων σε συνεργασία με έγκυρους 
εκδοτικούς οίκους. 

6. Τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και διεθνείς διαγωνισμούς. 

7. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονι-
κής του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα 
εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ή άλλα εκπαιδευτικά, επι-
στημονικά ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής. 

8. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία (μέσω του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε.). 

9. Τη σύνδεσή του με παραγωγικούς τομείς και φορείς 
της κοινωνίας και της οικονομίας, με σκοπό την προ-
αγωγή των επιστημονικών του στόχων, σε ζητήματα 
αειφόρου ανάπτυξης και εν γένει στην κοινωνική αντα-
ποδοτικότητα. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου είναι τα 
μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Δ’ Τομέα “Ιστορίας της Αρχιτε-
κτονικής, Ιστορίας της Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφο-
λογίας και Αναστήλωσης”. Συνεργάτες του Εργαστηρίου 
μπορούν επίσης να είναι μέλη ΔΕΠ και Ομότιμοι Καθηγη-
τές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και άλλων 
Τμημάτων και ερευνητικών κέντρων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικά αντικείμενα 
συναφή με αυτά του Εργαστηρίου (π.χ. Κέντρο Βυζα-
ντινών Ερευνών). Επιπλέον, συνεργαζόμενοι ερευνητές 
μπορούν να είναι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψή-
φιοι διδάκτορες, συμβασιούχοι διδάσκοντες με συναφή 

γνωστικά αντικείμενα, καθώς και απόφοιτοι των σχετικών 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στα οποία το Τμήμα Αρχι-
τεκτόνων είναι το επισπεύδον Τμήμα (ΔΠΜΣ “Προστασία, 
Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού” και 
“Μουσειολογία και Διαχείριση Πολιτισμού”), ή άλλοι εξει-
δικευμένοι επιστήμονες που θα κληθούν να πλαισιώσουν 
τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου. 

Ως εκ τούτου το Εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία στελεχώνεται από: 

1. Τα μέλη ΔΕΠ του Δ’ Τομέα “Ιστορίας της Αρχιτεκτονι-
κής, Ιστορίας της Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας 
και Αναστήλωσης” του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

2. Μέλη ΔΕΠ ή Ομότιμους Καθηγητές του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των οποί-
ων το γνωστικό αντικείμενο της κατεχόμενης θέσης ή 
τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου. 

3. Μέλη ΔΕΠ ή Ομότιμους Καθηγητές άλλων Τμημάτων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της κατεχόμενης θέσης 
ή τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητι-
κά αντικείμενα του Eργαστηρίου. 

3. Μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και 
μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσω-
πικού, που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στο Εργαστήριο 
μπορούν να απασχολούνται πανεπιστημιακοί υπότρο-
φοι, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί 
ή προπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες, λοι-
πό επιστημονικό προσωπικό, φοιτητές Erasmus, μετά 
από σχετική εισήγηση του Διευθυντή ή των μελών ΔΕΠ, 
με την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου. 

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα. Το γνωστικό 
αντικείμενο του Διευθυντή πρέπει να συμπίπτει με το 
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής 
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου 
καθηγητή και εκλέγεται με διαδικασία που προβλέπεται 
στην κείμενη νομοθεσία. 

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομο-
θεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 

α) Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου. 

β) Η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση της Σχο-
λής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Eργα-
στηρίου, και η μέριμνα για την τήρησή του. 

γ) Η μέριμνα για τη στελέχωση με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως 
εσόδων του εργαστηρίου και την κατανομή των χώρων 
του Εργαστηρίου. 
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δ) Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών για τον ορισμό 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 Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής 
Σχολής του ΑΠΘ. 

ζ) Η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού 
και προϋπολογισμού του Εργαστηρίου τους οποίους 
υποβάλλει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

η) Ο ορισμός ως αναπληρωτή του, σε περίπτωση κω-
λύματος, ενός από τα μέλη του Εργαστηρίου 

θ) Η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί 
στο Εργαστήριο. 

Άρθρο 5 
Εγκαταστάσεις εργαστηρίου 

Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους του Δ' Τομέα του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και συγκε-
κριμένα στους χώρους του 7ου ορόφου (χώρους πρώην 
Σπουδαστηρίου Ιστορίας Αρχιτεκτονικής) του Κτιρίου Α 
(Εδρών) της Πολυτεχνικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124. (Το εμβαδόν 
των χώρων αυτών ανέρχεται στα 60 τμ. περίπου). 

Για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων 
στους χώρους του Εργαστηρίου εφαρμόζονται τα όσα 
προβλέπονται από τον σχετικό Κανονισμό και τις απο-
φάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας 
που λειτουργεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, καθώς επίσης και τυχόν ειδικότεροι κανόνες 
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Διευθυντή του 
Εργαστηρίου. 

Άρθρο 6 
Κανόνες λειτουργίας 

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις 
ανάγκες των εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονι-
σμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που 
προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λει-
τουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους του Δ' Τομέα 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή σε χώρους 
που του έχουν παραχωρηθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του, από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής για 
την εγκατάσταση των αρχείων, οργάνων και λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την άσκηση 
του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και τα στοιχεία 
του Διευθυντή. 

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο, 
στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων 
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων 
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική από-
φαση. 

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση των αρχείων, ορ-
γάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφά-
λειας, που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και 
αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και στην προστα-
σία των οργάνων, αρχειακού υλικού και εγκαταστάσεων 
του Εργαστηρίου από βλάβες. 

4. Η χρήση των ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευ-
νητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαί-
δευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρήση τους 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσης, η πρόσληψη πραγματοποιείται κατόπιν 
εισηγήσεως του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμό-
δια όργανα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα Εργαστήρια. 

Άρθρο 7 
Πόροι του Εργαστηρίου 

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά 
από ιδίους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του Ιδρύματος. Τα έσοδα του Εργαστηρίου προ-
έρχονται από: 

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

2. Την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και ερευνητικών και εν γένει 
επιστημονικών προϊόντων που ανήκουν ή παρήχθησαν 
από το Εργαστήριο. 

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από ίδιους 
πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

6. Τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που κα-
ταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. 

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποι-
ήσεις. 

8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες κα-
τάρτισης στις οποίες συμμετέχει ή οργανώνει το Εργα-
στήριο και οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις 
δράσεις του. 
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9. Έσοδα από επιστημονική έρευνα, καθώς και εν γένει 
επιστημονικά προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

10. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία 

1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: 

α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-
γράφων.

β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων. 
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και σχετικών 

αποτελεσμάτων. 
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία 
του Εργαστηρίου (π.χ. ευρετήρια και βάσεις δεδομένων 
αρχειακού υλικού). 

3. Τα βιβλία οφείλεται να τηρούνται με κάθε νόμιμο 
τρόπο. 

Άρθρο 9 
Τίτλος - Σφραγίδα - Λογότυπο 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: ‘’Εργαστήριο Ιστο-
ρίας Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Αρχιτεκτονικής Κλη-
ρονομιάς’’ (τίτλος στα αγγλικά: ‘’Research Laboratory for 
History of Architecture and Management of Architectural 
Heritage’’, συντομογραφία ReLHAMAH ), και αναγράφε-
ται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος 
αυτός, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργα-
στηρίου, αναγράφονται στους χώρους της Σχολής όπου 
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. 

2. Το λογότυπο του Eργαστηρίου ακολουθεί τα πρό-
τυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Δ’ Τομέα, με την προ-
σθήκη του τίτλου του και του λογότυπου. 

4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του. 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

 Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  

Αριθμ. 7547  (2)
   Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχα-

νολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-

ας με τίτλο «Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων 

στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευ-

να (MORSELab - Laboratory of Quantitative 

Methods of Operations Research and Statistics 

in Engineering)». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

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

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

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

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

5. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114).

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

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

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

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

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών από τη συνεδρίαση υπ’ αρ. 295/
27-5-2020.

11. Την απόφαση της Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής 
από τη συνεδρίαση υπ’ αρ. 75/24-6- 2020.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 116/
20-07-2020) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με 
τίτλο: «Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική 
και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MORSELab - Laboratory 
of Quantitative Methods of Operations Research and 
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Statistics in Engineering)» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

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

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

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Πο-
σοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρη-
σιακή Έρευνα (MORSELab - Laboratory of Quantitative 
Methods of Operations Research and Statistics in 
Engineering)» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

1. Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο 
Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρη-
σιακή Έρευνα» (MORSELab - Laboratory of Quantitative 
Methods of Operations Research and Statistics in 
Engineering), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) 
που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες 
στο γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης της Βιο-
μηχανικής Διοίκησης και συγκεκριμένα σε θέματα που 
αφορούν Ποσοτικές Μεθόδους Βελτιστοποίησης, Επιχει-
ρησιακή Έρευνα, Στοχαστικές Διαδικασίες, Οργάνωση 
Παραγωγής, Ποιοτικό Έλεγχο, Συντήρηση Τεχνολογικού 
Εξοπλισμού, Διαχείριση Αποθεμάτων, Διαχείριση Εφοδι-
αστικών Αλυσίδων, Στατιστικά Πειράματα.

Άρθρο 2 
Σκοπός

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

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

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

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. Την οργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων και κάθε 
είδους επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποί-
ηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και τη συμμετοχή σε 
διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από 
τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που 
κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού 
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοπο-
θετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114) (άρθρο 28 παρ. 4-5).

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, με τριετή θητεία που δύναται να 
ανανεωθεί και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσής του σύμφωνα με τις παρ. 1-3 του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄114).

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει την ευθύνη της 
ομαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Εργαστηρί-
ου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός 
του διδακτικού (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού) και 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και η 
υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουρ-
γίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή 
του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου, η στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, 
η οικονομική διαχείριση των πόρων του και η εισήγηση 
στη Γενική Συνέλευση του τμήματος για τον ορισμό των 
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξο-
πλισμό. Επιπλέον, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου υπο-
γράφει 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 ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους 
που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.
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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.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες του Εργαστηρίου (ακαδημαϊκοί υπότροφοι, 
έκτακτοι διδάσκοντες κτλ).

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 την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από 
διεθνείς 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.

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 εξερχομένων 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 Πο-
σοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρη-
σιακή Έρευνα (MORSELab - Laboratory of Quantitative 
Methods of Operations Research and Statistics in 
Engineering)». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους 
χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται 
το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
και στον εσωτερικό «Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων 
στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα», έχει ως 
έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας και η συντομογραφία του 
είναι «MORSELab».

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Η ονομασία 
του εργαστηρίου στα αγγλικά ορίζεται ως «Laboratory 
of Quantitative Methods of Operations Research and 
Statistics in Engineering» και η συντομογραφία του ως 
« MORSELab».

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 22 Ιουλίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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*02032830608200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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