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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ρευστοθερμικών Συστημάτων - ΕΡΘΣ» (Laboratory of
Thermo-Fluid Systems - LTFS) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός
του Εσωτερικού Κανονισμού του.

2

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογικής Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ινοδομών - ΤΕΣΑΙ» (Technological Research,
Design and Development of Fibrous StructuresTREDDEFIS) στον Τομέα Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Τμήματος Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

3

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς»
(Care and Counselling in Perinatal Period of
Special Populations Lab) στον Τομέα Μαιευτικής
και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

4

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας - ChemBiochemCosm» (Laboratory of Chemistry, Biochemistry and Cosmetic Science) του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

Αρ. Φύλλου 1119

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13745

(1)

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ρευστοθερμικών Συστημάτων - ΕΡΘΣ» (Laboratory
of Thermo-Fluid Systems - LTFS) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ
38/τ.Α΄/2-3-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
3. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/6-3-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
6-3-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση
- Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους
αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 163494/
Ζ1/2-10-2018 (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-10-2018) υπουργική
απόφαση.
4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και

13864

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό
20/2-10-2018, θέμα 49).
5. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
18/13-12-2018).
6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την τοποθέτηση μελών
Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο (συνεδρίαση με αριθμό 19/20-12-2018).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Ρευστο-θερμικών ΣυστημάτωνΕΡΘΣ» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
την στελέχωση του με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.
8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 4/
19-2-2019, θέμα 30ό) για την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ρευστο-θερμικών Συστημάτων - ΕΡΘΣ»
(Laboratory of Thermo-Fluid Systems - LTFS) στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
9. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ρευστο-θερμικών Συστημάτων - ΕΡΘΣ» (Laboratory of
Thermo-Fluid Systems - LTFS) στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Άρθρο 1.
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Ρευστο-θερμικών Συστημάτων - ΕΡΘΣ» (Laboratory of Thermo-Fluid
Systems - LTFS), το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι μονάδες οι οποίες
αποτελούν το Εργαστήριο και τα γνωστικά αντικείμενα:
Ρευστοδυναμική, μεταφορά μάζας και θερμότητας, τύρβη, μοντελοποιήσεις-προσομοιώσεις-μετρήσεις εσωτερικών και εξωτερικών ροών, καύση, αναλύσεις-μετρήσεις-προσομοιώσεις-σχεδιασμοί ρευστοθερμικών συστημάτων, ροές σε βιολογικά συστήματα, ροές σε θερμικές και υδροδυναμικές μηχανές.
Άρθρο 2.
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.

Τεύχος Β’ 1119/04.04.2019

Άρθρο 3.
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο Ρευστο-θερμικών Συστημάτων - ΕΡΘΣ
(Laboratory of Thermo-Fluid Systems - LTFS) έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν
μέρος του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.
2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και
αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής
εργασίας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ
53/τ.Α΄/27-4-1984): προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς.
8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
10. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή,
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται το εργαστήριο.
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Άρθρο 4.
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και
αποτελούν μέλη του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5.
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο Ρευστο-θερμικών Συστημάτων διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο
ανήκει το Εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο,
αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1
της παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται
με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017) και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του
αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή. Ο
Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας
από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες
μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
2. η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
Εργαστηρίου,
3. η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού και τριετούς απολογισμού του Εργαστηρίου και
η υποβολή τους στη Συνέλευση του Τμήματος,
4. η μέριμνα για τη στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων του Εργαστηρίου και η κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου,
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5. η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους οικείους Εσωτερικούς Κανονισμούς,
6. η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου σε εκδηλώσεις
επιστημονικού, επαγγελματικού ή κοινωνικού χαρακτήρα εκτός του ιδρύματος, στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
7. η υπογραφή κάθε εγγράφου που εξέρχεται από το
Εργαστήριο και κάθε εγγράφου που το δεσμεύει έναντι
τρίτων,
8. η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί
στο Εργαστήριο,
9. η μέριμνα για την τήρηση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού και του προγράμματος λειτουργίας
του Εργαστηρίου, και γενικότερα για την εύρυθμη και
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου,
10. η ανάληψη πρωτοβουλιών για την διαρκή βελτίωση των υλικών όρων λειτουργίας του Εργαστηρίου,
για την στελέχωσή του, για την εξασφάλιση πόρων, για
την διεθνή προβολή του έργου του και την διάχυση των
αποτελεσμάτων της έρευνάς του.
Άρθρο 6.
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής της Πανεπιστημιούπολης 2. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου
και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων
με τα όργανα και τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό
εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων.
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
Άρθρο 7.
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη
λειτουργία του Εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
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από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.
Άρθρο 8.
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9.
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και χρεώσεων.
5. Φάκελος ετήσιου προϋπολογισμού, οικονομικών
στοιχείων έτους και απολογισμού δραστηριοτήτων.
6. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
7. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 10.
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ρευστοθερμικών Συστημάτων - ΕΡΘΣ» και στην αγγλική γλώσσα
«Laboratory of Thermo-Fluid Systems - LTFS».
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος,
με την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
Ανάλογη σφραγίδα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο και
για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
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Άρθρο 11.
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 21 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 13736
(2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογικής Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ινοδομών - ΤΕΣΑΙ» (Technological Research,
Design and Development of Fibrous StructuresTREDDEFIS) στον Τομέα Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού
Κανονισμού του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ
38/τ.Α΄/2-3-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/6-3-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
6-3-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους
αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 163494/
Ζ1/2-10- 2018 (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-10-2018) υπουργική
απόφαση.
4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό
20/2-10-2018, θέμα 49).
5. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τομέα Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Τμήματος
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(συνεδρίαση της 21-12-2018).
6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογικής Έρευνας,
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Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ινοδομών - ΤΕΣΑΙ» στον
Τομέα Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης
του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και
Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και την στελέχωση του με μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου.
7. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 4/122-2019, θέμα 30ό) για την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Τεχνολογικής Έρευνας, Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Ινοδομών - ΤΕΣΑΙ» (Technological Research,
Design and Development of Fibrous StructuresTREDDEFIS) στον Τομέα Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
8. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογικής Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΙνοδομώνΤΕΣΑΙ» (Technological Research, Design and Development of Fibrous Structures - TREDDEFIS) στον Τομέα
Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού
του.
Άρθρο 1.
Ίδρυση
Ιδρύεται στον Τομέα Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής
Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογικής Έρευνας, Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Ινοδομών - ΤΕΣΑΙ» (Technological Research,
Design and Development of Fibrous StructuresTREDDEFIS), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
• Επιστήμης, τεχνολογίας και σχεδιασμού κλωστοϋφαντουργικών ινών.
• Σχεδιασμού παραγωγής γραμμικών ινοδομών.
• Σχεδιασμού συστημάτων διαχείρισης και παραγωγής
ινοδομικών προϊόντων.
• Τεχνολογιών μηχανημάτων παραγωγής υφασμάτων.
• Σχεδιασμού συστημάτων διαχείρισης και παραγωγής
υφασμάτων.
• Σχεδιασμού, ανάλυσης και παραγωγής δις-, τριςδιάστατων και πολυστρωματικών ινοδομών υψηλών
προδιαγραφών.
• Ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας ινών, ινοδομών
και ινοδομικών προϊόντων.
• Τεχνολογιών ευφυών υλικών.
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• Αλληλεπίδρασης κλωστοϋφαντουργικής τεχνολογίας
με σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής, ακουστικής και
οπτικής.
• Τεχνολογιών αγώγιμων ινοδομών και λειτουργικότητας αυτών ως αισθητήρες και συναφή στοιχεία σε
ηλεκτρονικά κυκλώματα.
• Μοντελοποίησης και προσομοίωσης μηχανικής παραμόρφωσης ινοδομών.
Άρθρο 2.
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3.
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο Τεχνολογικής Έρευνας, Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Ινοδομών - ΤΕΣΑΙ (Technological Research,
Design and Development of Fibrous Structures TREDDEFIS) έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του
προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.
2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ
53/τ.Α΄/27-4-1984): προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς.
8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
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δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
Άρθρο 4.
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς
και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και αποτελούν μέλη του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του
ν. 4485/2017.
2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές\
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5.
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο Τεχνολογικής Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ινοδομών - ΤΕΣΑΙ διευθύνεται
από μέλος ΔΕΠ του Τομέα Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Τμήματος Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο
με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται
με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017) και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας
από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες
μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
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1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,
3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου,
5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,
6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του Εργαστηρίου,
7. μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
9. εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,
10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6.
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης 2. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν
γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του
ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των
ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των
ερευνητικών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων.
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
Άρθρο 7.
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία
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των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη
λειτουργία του Εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.
Άρθρο 8.
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984'): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9.
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και χρεώσεων.
5. Φάκελος ετήσιου προϋπολογισμού, οικονομικών
στοιχείων έτους και απολογισμού δραστηριοτήτων.
6. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
7. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 10.
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τεχνολογικής Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ινοδομών - ΤΕ-
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ΣΑΙ» και στην αγγλική γλώσσα «Technological Research,
Design and Development of Fibrous StructuresTREDDEFIS».
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος,
με την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
Ανάλογη σφραγίδα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο και
για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11.
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 21 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 13731
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς»
(Care and Counselling in Perinatal Period of
Special Populations Lab) στον Τομέα Μαιευτικής
και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ
38/τ.Α΄/2-3-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/6-3-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
6-3-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους
αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 163494/
Ζ1/2-10-2018 (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-10-2018) υπουργική
απόφαση.
4. Την με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 (ΦΕΚ 5648/
τ.Β’/14-12-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση των
προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (Α’ 38)
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θητειών του συνόλου των προσωρινών οργάνων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό
20/2-10-2018, θέμα 49).
6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τομέα Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευτικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 5/
20-12-2018).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Παρακολούθησης και
Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε
Ειδικούς Πληθυσμούς» στον Τομέα Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και την στελέχωση του με μέλη ΔΕΠ
του Πανεπιστημίου.
8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
4/19-2-2019, θέμα 30ό) για την ίδρυση Εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς
Πληθυσμούς» (Care and Counselling in Perinatal Period
of Special Populations Lab) στον Τομέα Μαιευτικής και
Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
9. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς» (Care and
Counselling in Perinatal Period of Special Populations
Lab) στον Τομέα Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας
του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον
καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Άρθρο 1.
Ίδρυση
Ιδρύεται στον Τομέα Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς» (Care and Counselling
in Perinatal Period of Special Populations Lab), το οποίο
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
στα γνωστικά αντικείμενα της Μαιευτικής Φροντίδας
και Ψυχολογικής Προσέγγισης κατά την περίοδο της
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Κύησης, της Κύησης Υψηλού Κινδύνου, του Τοκετού,
της Λοχείας, της Γονεϊκότητας και της Υπογονιμότητας,
Νεογνική Φροντίδα.
Άρθρο 2.
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3.
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς» (Care and Counselling in Perinatal Period of
Special Populations Lab) θα έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου ή των Ερευνητικών του
μονάδων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος
σπουδών του οικείου Τμήματος.
2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες
σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών αντικειμένων
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ.159/1984 (ΦΕΚ
53/τ.Α’/27-4-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».
8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
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ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την προώθηση
της γνώσης και έρευνας που εμπίπτει στα επιστημονικά αντικείμενα, την επιμόρφωση, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους
επιστημόνων.
10. Την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσης.
11. Την με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο υποστήριξη ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών, που ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και παροχή εκπαίδευσης με
τα γνωστικά αντικείμενα του ερευνητικού εργαστηρίου.
12. Τη συμβολή στην προαγωγή, ανάπτυξη και την
εισαγωγή και θέσπιση κατευθυντηρίων οδηγιών για τα
γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
13. Την έγκυρη, εξατομικευμένη και αξιόπιστη επιστημονική ενημέρωση των ασθενών, συγγενών και οικείων
προσώπων, ώστε να επικοινωνούν ευχερέστερα με την
μαιευτική ομάδα (μαιών και ιατρών) παρακολούθησης
της κύησης, τοκετού, λοχείας.
14. Την ανάπτυξη επιστημονικού ενημερωτικού και
εκπαιδευτικού υλικού για τον πληθυσμό περιγεννητικής
περιόδου και ιδίως για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (π.χ.
έγκυες σε κλινοστατισμό, νοσηλευόμενες, έγκυες μετά
από εξωσωματική γονιμοποίηση) σχετικά με τα γνωστικά
αντικείμενα του εργαστηρίου.
Άρθρο 4.
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο,
τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν
στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και αποτελούν μέλη του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28
του ν. 4485/2017.
2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου
όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν.
4485/2017.
3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
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επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5.
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το «Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς» (Care and Counselling in Perinatal Period of
Special Populations Lab) διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ
του Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο, που είναι μέλος της
βασικής ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία με
τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Α’/4-8-2017) και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή. Ο Διευθυντής
αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την
πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι
και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού – μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,
3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου,
5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,
6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του Εργαστηρίου,
7. μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
9. εισηγείται στον Τομέα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,
10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για την
ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου, ενώ
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συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με
άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους
θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.
Άρθρο 6.
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος
Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης 1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη
διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα
οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και
τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη
διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των
συναφών δράσεων.
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
Άρθρο 7.
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη
λειτουργία του Εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.
Άρθρο 8.
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
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3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9.
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών – αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 10.
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική
Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς» και στην αγγλική
γλώσσα «Care and Counselling in Perinatal Period of
Special Populations Lab».
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος
και την προσθήκη του τίτλου του.
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11.
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 21 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. 13729
(4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας - ChemBiochemCosm» (Laboratory of Chemistry, Biochemistry and Cosmetic Science) του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού
του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ
38/τ.Α΄/2-3-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/6-3-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
6-3-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους
αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 163494/
Ζ1/2-10-2018 (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-10-2018) υπουργική
απόφαση.
4. Την με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 (ΦΕΚ 5648/
τ.Β’/14-12-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση των
προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (Α’ 38)
θητειών του συνόλου των προσωρινών οργάνων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό
20/2-10-2018, θέμα 49).
6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 17/19-12-2018).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας» στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την στελέχωση του με μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου.
8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
4/19-2-2019, θέμα 30ό) για την ίδρυση Εργαστηρίου με
τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας - ChemBiochemCosm» (Laboratory of Chemistry,
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Biochemistry and Cosmetic Science) στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
9. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας - ChemBiochemCosm»
(Laboratory of Chemistry, Biochemistry and Cosmetic
Science) στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Άρθρο 1.
Ίδρυση
Ιδρύεται στον Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
το Εργαστήριο με τίτλο ««Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας - ChemBiochemCosm» (Laboratory
of Chemistry, Biochemistry and Cosmetic Science), το
οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της αναλυτικής χημείας,
βιοχημείας, κλινικής χημείας, δερματοκοσμητολογίας και
δερματοτοξικολογίας.
Συγκεκριμένα το εργαστήριο θα παρέχει υπηρεσίες
στους ακόλουθους τομείς:
1. Ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων και έλεγχου της
αποτελεσματικότητας τους.
2. Τεχνικός φάκελος και αξιολόγηση ασφάλειας καλλυντικών προϊόντων σύμφωνα με τη νομοθεσία.
3. Ποιοτικός έλεγχος καλλυντικών προϊόντων.
4. Μελέτη διαδερμικής απορρόφησης βιοδραστικών
και μη βιοδραστικών προϊόντων
5. Προσδιορισμούς αντικειμένου αναλυτικής χημείας
και εν γένει χημείας (αναλύσεις οργανικών και ανόργανων χημικών ενώσεων).
6. Προσδιορισμούς αντικειμένου βιοχημείας και κλινικής χημείας (αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων).
7. Συμβουλευτική σε θέματα ελέγχου ποιότητας χημικών αναλύσεων και καλλυντικών προϊόντων.
8. Αναλύσεις ελέγχου τοξικότητας σε βιολογικά και
μη δείγματα.
9. Χημικές αναλύσεις υδάτων και αποβλήτων. Επίδραση χημικών και καλλυντικών προϊόντων σε περιβαλλοντικές παραμέτρους.
10. Ανάπτυξη και ποιοτικός έλεγχος ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
11. Δερματοκοσμητική αντιμετώπιση σε ασθενείς που
υφίστανται ογκολογικές θεραπείες.
12. Ανεπιθύμητες ενέργειες από καλλυντικά (δερματοτοξικολογία).
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Άρθρο 2.
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3.
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας - ChemBiochemCosm» (Laboratory of Chemistry,
Biochemistry and Cosmetic Science) θα έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου ή των Ερευνητικών του
μονάδων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος
σπουδών του οικείου Τμήματος.
2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες
σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών αντικειμένων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ
53/τ.Α’/27-4-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».
8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την προώθηση
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της γνώσης και έρευνας που εμπίπτει στα επιστημονικά αντικείμενα, την επιμόρφωση, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους
επιστημόνων.
10. Την παροχή υπηρεσιών από μέλη του Εργαστηρίου
(σε θέματα που άπτονται της ειδικότητάς των) σε άλλα
θεσμοθετημένα εργαστήρια Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
11. Την οργάνωση αυτοχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας σε
συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
Άρθρο 4.
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ των Τομέων Αισθητικής και
Κοσμητολογίας και Ιατρικών Εργαστηρίων του Τμήματος
Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς
και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
που το γνωστικό τους αντικείμενο, τα εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και αποτελούν μέλη του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του
ν. 4485/2017.
2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5.
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας ChemBiochemCosm» (Laboratory of Chemistry, Biochemistry and Cosmetic Science) διευθύνεται από μέλος
ΔΕΠ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο, που είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας
του Εργαστηρίου και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο,
αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1
της παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017) και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
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του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας
από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες
μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού – μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,
3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,
6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του Εργαστηρίου,
7. μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
9. εισηγείται στον Τομέα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,
10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για την
ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου, ενώ
συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με
άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους
θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.
Άρθρο 6.
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος
Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής της Πανεπιστημιούπολης 1, αίθουσες K4104 και Κ4.103 (ως έδρα του ορίζεται το εργαστήριο
Κ4.103). Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι
εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι
χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και
τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη
διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των
συναφών δράσεων.
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
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Άρθρο 7.
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη
λειτουργία του Εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.
Άρθρο 8.
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9.
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
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5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
με αναφορές στο επιστημονικό έργο του εργαστηρίου.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 10.
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας - ChemBiochemCosm»
και στην αγγλική γλώσσα «Laboratory of Chemistry,
Biochemistry and Cosmetic Science».
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Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος
και την προσθήκη του τίτλου του.
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11.
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 21 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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