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Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/1974 (8)  

Ίδρυση «Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας» (ΕΠΤ) του Τμήματος Μηχανικών 

Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 

ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.  

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έ    

χοντας υπόψη:  

1. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρα 28 «Σύσταση, οργάνωση και 

λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και 29 παρ. 1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου». 

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτομία, και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6ο του 

ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/Α΄/15-5-2016 και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/5-62013) «Μετονομασία Σχολής και 

Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση 

Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας». 

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

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

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει  

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας» (ΕΠΤ)» του 

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντί ρ ρύπανση ς Τ.Ε. της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας». 

 Άρθρο 1  

Ίδρυση Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας το Εργαστήριο με την επωνυμία 

«Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας» (ΕΠΤ), που καλύπτει τις ερευνητικές και 

διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Σκοπός του 

Εργαστηρίου είναι η παραγωγή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, με έμφαση στην αξιοποίησης υφιστάμενων και νέων υλικών σε εφαρμογές 

περιβαλλοντικής μηχανικής όπως και σε συστήματα θερμοδυναμικών εφαρμογών και 

περιβαλλοντικής οικονομίας, την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, τη 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διάδοση πληροφοριών. Στο εργαστήριο 

οργανώνονται και λειτουργούν διακριτές μονάδες με αντικείμενο: ΤΟΜΕΑΣ -Τεχνολογίας 

Πετρελαίου ΤΟΜΕΑΣ- Νανουλικών ΤΟΜΕΑΣ- Τεχνολογίας Υλικών ΤΟΜΕΑΣ- θερμοδυναμικής 

ΤΟΜΕΑΣ -Περιβαλλοντικής οικονομίας 

 

 Άρθρο 2  



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

αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης, άλλων 

Τμημάτων και Σχολών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας καθώς και της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο 

περιφέρειας, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 2. Τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι 

επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και 

εκδόσεων και την συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. 4. Τη 

διεξαγωγή έρευνας σε θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και οικονομίας. 5. Την παροχή 

υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 "Προϋποθέσεις παροχής 

υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής 

οργανισμούς" (Α΄ 53).  

Άρθρο 3  

Προσωπικό Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας 

που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 

αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα 

του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. 

Μακεδονίας, καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.  

Άρθρο 4  

Διοίκηση - Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτικού 

προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί και που 

ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του. 2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και 

απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία: συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό 

έργο αυτού, υποβάλει στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον ετήσιο απολογισμό και 

προγραμματισμό λειτουργίας του και μεριμνά για την τήρηση του, εισηγείται στη Σύγκλητο 

Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά 

για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και για τα αναλώσιμα υλικά αυτού. Υπογράφει 

κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστήριο και είναι αρμόδιος για οποιαδήποτε θέμα 

που αφορά το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.  

Άρθρο 5  

Εγκατάσταση - Λειτουργία 1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που 

παραχωρούνται σ΄ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 

εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 

ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 

του εργαστηρίου. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που 

γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 

αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν 

γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ΄ 

αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, 

καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 4. 

Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 



άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση 

από τον διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 

διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν 

παραδοθεί. 

 Άρθρο 6 

 Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 

πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών 

και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 

παρ. 3, του π.δ. 159/1984. δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς 

οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα. ε. Τις 

κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για 

τους σκοπούς του εργαστηρίου και στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

 Άρθρο 7  

Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και 

στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών 

στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο 

ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων 

και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο 

βιβλίο ή στοιχείο που προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.  

Άρθρο 8  

Τίτλος - Σφραγίδα 1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 

Τεχνολογίας» (Ε.Π.Τ.). Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 

αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το 

Εργαστήριο. 2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του στρογγυλή σφραγίδα 

που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσωτερικό 

«Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας» (Ε.Π.Τ.) και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του 

το αντίστοιχο του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. 3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 

γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφα 

του.  

Άρθρο 9 

 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 

20 Ιουνίου 2018  

Ο Πρύτανης ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ    


