
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακή 
Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής.

3 Ορισμός Πρακτικογράφου Συνεδριάσεων Δημο-
τικού Συμβουλίου και Καθορισμός Υπερωριακής 
Απασχόλησης για το έτος 2020.

4 Ίδρυση Εργαστηρίου «Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οικονομίας και Δια Βίου Μάθησης», στον Τομέα 
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, του Τμήματος Επιστημών της Εκ-
παίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του.

5 Κατάργηση του Εργαστηρίου «Συνεχιζόμενης Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης» του Τομέα Κοινωνιο-
λογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών.

6 Μετονομασία του «Εργαστηρίου Ασύρματης Τη-
λεπικοινωνίας» του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και 
Τεχνολογίας Πληροφορίας, του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογι-
στών, της Πολυτεχνυκής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, σε «Εργαστήριο Ραδιοσυχνοτήτων, 
Μικροκυματικών και Ασύρματων Επικοινωνιών» 
και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην 17/(2017)/2019/
29.11.2019 καταλογιστική πράξη της Προϊστάμε-
νης του Τελωνείου Κέρκυρας που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 4687 Β’/19.12.2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 109581/28343 (1)
   Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013(ΦΕΚ 
98/Α’/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφο-
ρούν ΝΠΔΔ των OTA α’ βαθμού.

6. Την υπ’ αρ. 494/2011 (ΦΕΚ 679/Β’/2011) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου, περί σύ-
στασης νέου ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΛΙΜΟΥ», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την 
υπ’αρ. 31432/17198/2015 (ΦΕΚ 1922/Β’/2015) απόφαση 
Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

7. Την υπ’ αρ. 329/2015 (ΦΕΚ 1814/Β’/2016) απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου, περί τροπο-
ποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου», ως προς το ποσό της ετήσιας 
επιχορήγησης του Δήμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Την υπ’ αριθμ. 325/2019 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αλίμου, περί τροποποίησης της συ-
στατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Αλίμου», ως προς το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης 
του Δήμου.

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 
2055/Β’/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής.

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 59395/21881/14.07.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Δη-
μοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» ως προς το άρθρο 5 
ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
β) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο Αλίμου 

ύψους 50.000,00 €, καθώς και κάθε έκτακτη επιχορήγηση 
από τον Δήμο που ψηφίζεται από το δημοτικό συμβού-
λιο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.»

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
50.000,00 εύρω με Κ.Α. 00.6715.0016 σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Αλίμου για το έτος 2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 94/2011 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου, όπως ισχύει

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. 865471 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακή 

Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160 και 

186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 περί 
κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 45/ 
Α’/1999), όπως ισχύουν.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 37419/13479/8-5-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-5-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 
121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πε-

ριφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης 
του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέ-
ρειας Αττικής».

4. Την αρ. 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκε ο Πε-
ριφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Πε-
ριφέρειας Αττικής για την περίοδο από 1-9-2019 έως 
31-12-2023.

5. Το από 29-8-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας της 
νέας περιφερειακής αρχής.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 687336/1-11-2019 γνωμοδό-
τηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

7. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της 
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στην Περιφερειακή Σύμβουλο Αγγε-
λοπούλου Μαρία του Παναγιώτη την άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων που προβλέπονται στην περίπτωση 3 της 
παραγράφου VI του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 941/2019 (3)
Ορισμός Πρακτικογράφου Συνεδριάσεων Δημο-

τικού Συμβουλίου και Καθορισμός Υπερωριακής 

Απασχόλησης για το έτος 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007), «Κώδικας Κατάστασης Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», που αναφέρονται 
αντίστοιχα στις «Αποδοχές - Υπερωριακή Εργασία - Επι-
δόματα» καθώς και στην «Αποζημίωση υπαλλήλων οι 
οποίοι εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα».

2. Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14-11-2011 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16.12.2015 τ.Α’) « Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την ανάγκη τήρησης και κατάρτισης των πρακτι-
κών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, 
οι οποίες πραγματοποιούνται πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας και προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
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αυτή η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη ώστε να μη προκύ-
ψει δυσλειτουργία του συλλογικού οργάνου.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 10-6012.00 του σκέ-
λους των εξόδων με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες» του προϋπολογισμού του Δήμου 
έτους 2019, συνολικού ποσού 5.000,00€, αποφασίζει: 

1. Ορίζει τον υπάλληλο του Δήμου Κωνσταντίνο 
Χατζηρίζο του Αλεξάνδρου κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού, 
υπεύθυνο για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, από 
1/1/2020 έως 31-12-2020.

2. Καθορίζει μέχρι 20 ώρες κατά μήνα υπερωριακή 
απασχόληση για τον ανωτέρω υπάλληλο. Η ωριαία απο-
ζημίωση για την ανωτέρω εργασία καθορίζεται με βάση 
τις διατάξεις της περίπτωσης Α «Αποζημίωση για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου» παρ.3 του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ’Α/ 16-12-2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παλαμάς, 27 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. 2631/46565 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Οικονομίας και Δια Βίου Μάθησης», στον Τομέα 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτι-

κής Πολιτικής, του Τμήματος Επιστημών της Εκ-

παίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του Εσω-

τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’), οι 

οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 96 του ν.4310/2014 
(ΦΕΚ 258 τ.Α’).

β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ 
2017 τ.Α’).

γ) Του άρθρου 36 παρ. 2 εδ. β του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
70/2019 τ.Α’).

2. Την υπ’ αριθμ. 1/22.1.2019 απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 8/16.4.2019).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 161/19.12.2019).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται στον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών, Εργαστήριο με την ονομασία «Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Δια Βίου Μάθησης», 
το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών. Το Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οι-
κονομίας και Δια Βίου Μάθησης» έχει αντικείμενο τη Διά 
Βίου Μάθηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου, την 
ανάπτυξη αντίστοιχων Εκπαιδευτικών Πολιτικών καθώς 
και το μείζον θέμα της Οικονομικής τους Διάστασης.

Άρθρο 2
Στοχοθεσία

Το Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας 
και Δια Βίου Μάθησης» εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, επι-
μορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες στα πεδία:

- της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς εκπαιδευτι-
κής πολιτικής και διοίκησης,

- της οικονομικής και κοινωνικής διερεύνησης φαινο-
μένων και προβλημάτων,

- της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της και-
νοτομίας,

- της σχεδίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης προ-
γραμμάτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης,

- της διερεύνησης και ενίσχυσης της σχέσης δια βίου 
μάθησης, κοινωνικών εταίρων και θεσμικών φορέων 
εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας,

- της ανάλυσης και εμπέδωσης της δια βίου μάθησης,
- της ανάλυσης της δια βίου μάθησης ως πυλώνα κοι-

νωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης,
- της αξιολόγησης και πιστοποίησης,
- της ανάπτυξης της εξωστρέφειας και των διεθνών 

σχέσεων, ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών αλλά και της ευρύ-
τερης περιοχής που τοποθετείται η χώρα.

Το Εργαστήριο στοχεύει στην ανάλυση και ανάπτυξη 
μεθοδολογικών και εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικού 
στα πεδία δράσης του.

Άρθρο 3
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκ-
παίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα που 
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εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 1 του παρόντος.

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευ-

νας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδάκτο-
ρες, στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Ερ-
γαστηρίου.

2. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστη-
ρίου με στόχο:

α. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

β. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ-
σεων και εκδόσεων,

γ. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα εκ του νόμου εκά-
στοτε προβλεπόμενα.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τομέα 
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής και στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, που η επι-
στημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, 
επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργα-
στηρίου, καθώς και από τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ, το 
έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων 
γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, τα μέλη 
ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και υλοποίηση 
της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτη-
τών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών), στην οργάνωση 
και ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, καθώς και στις 
διδακτικές, ερευνητικές, επιστημονικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις που το Εργαστήριο οργανώνει.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Το-
μέα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
του οποίου το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα γνω-
στικά αντικείμενα του Εργαστηρίου και εκλέγεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 
τ.Α’), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου και ασκεί τις 
αρμοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω:

α) Συντονίζει το έργο και τις δράσεις του Εργαστηρίου.
β) Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου 

του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 

Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 
Εργασίας, το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές 

και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου και 
μεριμνά για την υλοποίησή τους.

δ) Εισηγείται τους υπεύθυνους των αναλωσίμων υλι-
κών και του κινητού εξοπλισμού στον Τομέα.

ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζε-
ται με το Εργαστήριο.

στ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι-
οτήτων του Εργαστηρίου στη Συνέλευση του Τμήματος.

ζ) Όποιες άλλες αρμοδιότητες καθορίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία και από τον Εσωτερικό Κανονισμό 
του Ιδρύματος.

η) Μεριμνά για:
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-

γάνων του Τομέα και του Τμήματος και για την παροχή 
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου

• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε 
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις

• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ-
σωπικό

• την ορθή χρήση των οργάνων και των υλικών από 
το προσωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που 
έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η 
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρό-
φων, εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με 
τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο χώρο εγκα-
τάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Ερ-
γαστηρίου.

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

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των 
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους καθώς και την προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

3. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα 
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 58767Τεύχος B’ 5134/31.12.2019

4. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΕΤΕΠ, 
εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για 
την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού 
και εφαρμοσμένου έργου του Εργαστηρίου.

5. Αρμόδια όργανα για την επίλυση προβλημάτων που 
ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη λειτουργία του Εργα-
στηρίου είναι κατά προτεραιότητα η Γενική Συνέλευση 
του Τομέα και η Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 7
Έσοδα-Πόροι

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι-
κά από ιδίους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 60 του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83). Ειδικότερα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και επιμορφωτικών 
(εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών) προγραμμάτων για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

2. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, τις κληροδοσίες και 
άλλες οικονομικές ενισχύσεις προς το Πανεπιστήμιο 
Πατρών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

3. Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμ-
μάτων, εκδόσεων επιμορφωτικού ή διδακτικού υλικού.

4. Τη χρηματοδότηση ή τη συγχρηματοδότηση ερευ-
νητικών προγραμμάτων από φορείς της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.

5. Τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, εφόσον δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστη-
ρίου και του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, κατά τα προ-
βλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’53) «Προϋποθέσεις πα-
ροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια 
σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς»

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

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

Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
Κατάλογος επιστημονικών οργάνων
Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού Με απόφαση του Δι-

ευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται 
από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, Οικονομίας και Δια Βίου Μάθησης» και αναγράφε-
ται σε κάθε έντυπο του μαζί με το λογότυπο του. Ο τίτλος 
αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργα-
στηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα που φέρει τα στοιχεία του Εργαστηρίου.

Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσ-
σα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλ-
ληλογραφία του.

Άρθρο 10
Εναρξη ισχύος

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

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 2630/46561 (5)
Κατάργηση του Εργαστηρίου «Συνεχιζόμενης Εκ-

παίδευσης και Κατάρτισης» του Τομέα Κοινωνιο-

λογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολι-

τικής, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 

και Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Ανθρωπι-

στικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Πατρών. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’), οι 

οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ 258 τ.Α’).

β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ 
2017 τ.Α’).

γ) Του άρθρου 36 παρ. 2 εδ. β του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
70/2019 τ.Α’).

2. Το π.δ. 380/1998 περί ίδρυσης Εργαστηρίων στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 256 
τ.Α’/16.11.1998).

3. Την υπ’ αριθμ. 1/22.1.2019 απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 8/16.4.2019).

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 161/19.12.2019), αποφασίζουμε:

την κατάργηση του Εργαστηρίου «Συνεχιζόμενης Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης» του Τομέα Κοινωνιολογίας 
της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του πρώην 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης όπως 
μετονομάστηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
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το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. ε, του 
υπ’ αριθ. π.δ. 380/5.11.1998 (ΦΕΚ 256/16.11.1998/τ.Α’).

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 2624/46543 (6)
Μετονομασία του «Εργαστηρίου Ασύρματης Τη-

λεπικοινωνίας» του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και 

Τεχνολογίας Πληροφορίας, του Τμήματος Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογι-

στών, της Πολυτεχνυκής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου Πατρών, σε «Εργαστήριο Ραδιοσυχνοτήτων, 

Μικροκυματικών και Ασύρματων Επικοινωνιών» 

και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του. 

 Η ΠΡΥΤΑΝHΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του β.δ. 546/1967 (ΦΕΚ 164/1967 τ.Α’) «Περί ιδρύ-

σεως Πολυτεχνικής Σχολής παρά τω Πανεπιστημίω Πα-
τρών». 

β) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/ 11.5.2016, 
τ.Α’), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν.4310/ 
2014 (ΦΕΚ 258/8.12.2014, τ.Α’).

γ) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ 
4.8.2017, τ.Α’).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 13/25.6.2019).

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 161/19.12.2019).

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία - Αντικείμενο

Μετονομάζεται το «Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπι-
κοινωνίας» του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας 
Πληροφορίας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο ιδρύθηκε με 
το β.δ. 546/1967 (ΦΕΚ 164/1967 τ.Α’), σε «Εργαστήριο 
Ραδιοσυχνοτήτων, Μικροκυματικών και Ασύρματων Επι-
κοινωνιών (RF, Microwave and Wireless Communications 
Laboratory)». To Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την 
υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα:

α) Ασύρματων Επικοινωνιακών Συστημάτων
β) Μικροκυματικών Επικοινωνιών και Διατάξεων
γ) Σχεδίασης Κεραιών
δ) Ηλεκτρομαγνητισμού και
ε) Μικροκυματικών και Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμο-

γών στην Ιατρική

Άρθρο 2
Σκοπός-Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

Το Εργαστήριο Ραδιοσυχνοτήτων, Μικροκυματικών 
και Ασύρματων Επικοινωνιών έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
αναγκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών, Μεταπτυ-
χιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του 
Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 
της παρούσης.

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

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσι-
ών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τομέα 
Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας του Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών και στελεχώνεται από μέλη του Διδακτυχού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, που η 
επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, 
επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργα-
στηρίου, καθώς και από τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, μετα-
διδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, με 
συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπυχού 
και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων 
καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 όπως κάθε φορά ισχύει.
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Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου και ασκεί τις 
αρμοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω:

1. Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών, το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτι-
κές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου 
και μεριμνά για την υλοποίησή τους.

2. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και 
του εξοπλισμού στον Τομέα.

3. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά 
είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

4. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριο-
τήτων στη Συνέλευση του Τμήματος.

5. Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο και ει-
σηγείται υπηρεσιακά την κατανομή του εκπαιδευτικού 
έργου στα μέλη του Εργαστηρίου και τους επιβλέποντες 
των φοιτητικών ασκήσεων.

6. Μεριμνά για:
• Την κατανομή των πόρων και την οικονομική δια-

χείριση των εσόδων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

• Τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ-
σωπικό.

• Την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-
γάνων του Τομέα και του Τμήματος και για την παροχή 
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου.

• Την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το προ-
σωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που έχουν 
ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η 
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρό-
φων, εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με 
τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και σε χώρους που παραχωρούνται 
& αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω-
γή ασκήσεων και άλλων εργασιών στο Εργαστήριο, στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου εκπαιδευ-
τικού έργου και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού και φοιτητών) και επισκεπτών στους χώ-

ρους καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκα-
ταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυ-
ντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παρα-
δίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, 
μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Εσοδα-Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται 
από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 

παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
3. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-

εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημε-
δαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το 
Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη-
ρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

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

- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.

- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιοτημονυχών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
- Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ραδι-
οσυχνοτήτων, Μικροκυματικών και Ασύρματων Επικοι-
νωνιών» και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος 
αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστη-
ρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
     Στην 17/(2017)/2019/29.11.2019 καταλογιστική πράξη 

της Προϊστάμενης του Τελωνείου Κέρκυρας που δημο-
σιεύτηκε στο ΦΕΚ 4687/Β΄/19.12.2019 στη σελίδα 53584 
στην Α’ στήλη διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Με την 17/(2017)/2019/29.11.2019» 
στο ορθό: «Με την 91/(2017)/2019/29.11.2019».

  (Από το Τελωνείο Κέρκυρας)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02051343112190008*
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