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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο
Αμβρακικού.

2

Επιβολή προστίμου στον «ΑΥΑΖ FARRUKH του
MOHD ΗΑΥΑΤ».

3

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 111/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.

4

Ίδρυση και θεσμοθέτηση εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων» (Τίτλος στα αγγλικά: Digital Media Laboratory, συντομογραφία:
TUC DM Lab) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 173672/1570
(1)
Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο
Αμβρακικού.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα»
(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο
11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του ν. 2637/1998
(άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ
757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης του Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996
(ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ
68/Β΄/4-2-1998), 87578/703/6-3-2007(ΦΕΚ 581/Β΄/
23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Γεωργίας και την Η.Π. 37338/1807/Ε.103/
1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2010) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικό-
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τητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του ν. 2637/1998.
3. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄/
24-12-2003).
4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της
Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/
Α΄/13-3-1983).
5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α΄/
29-11-1974).
6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα»,
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α΄/
26-5-1999).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα
σχετικές τροποποιήσεις της.
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας».
9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/
98, 2580/00, 1047/01, 2603/03 και 1342/1992 αποφάσεις
του Σ.τ.Ε.
10. Το ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς».
11. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
12. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
13. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
14. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του
π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
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15. Το π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
16. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) περί «Ανασύσταση
των Υπουργείων "..........και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας............"».
17. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».
19. Την αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722 Β΄).
20. Την κοινή υπουργική απόφαση 11989/2008 (Φ.Ε.Κ.
123/Δ΄/21-3-2008) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου
ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και
περιορισμών».
21. Την αριθμ. 135500/2541/11-9-2013 (ΦΕΚ 2293 Β΄)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού»,
την αριθμ. 114658/2576/15-9-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2473 Β΄) με ίδιο θέμα,
καθώς και την αριθμ. 157685/1522/21-9-2017 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 3493 Β΄).
22. Τη σχετική Μελέτη - Πρόταση για την άσκηση της
θήρας σε ορισμένες ζώνες, που χρηματοδοτήθηκε από
την ΕΤΑΝΑΜ, στα πλαίσια του INTEREG, που παραδόθηκε
το Σεπτέμβριο του 2008 από το Βιολόγο Περγαντή.
23. Τη μελέτη με τίτλο «αποτελέσματα του προγράμματος φαινολογίας της μετανάστευσης των πτηνών στην
Ελλάδα - Η περίπτωση του Αμβρακικού Κόλπου, περίοδος 2006-2010 χωρική και χρονική ανάλυση», Σεπτέμβριος 2011, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των
οργανισμών ΟΜΡΟ, IMRCF και Α.Π.Θ.
24. Τις εισηγήσεις για την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές του Υγροτόπου του
Αμβρακικού όπως κατατέθηκαν σε ειδική ημερίδα με
τίτλο « Η κυνηγετική δραστηριότητα στα πλαίσια της Διαχείρισης και Προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου» που
πραγματοποιήθηκε στην Άρτα στις 27/6/2012 στην οποία
εκφράστηκαν και καταγράφηκαν οι σχετικές με το θέμα
απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών,
των ΟΤΑ, του Φορέα Διαχείρισης του Αμβρακικού Κόλπου,
Πανεπιστημιακών και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικολογικών οργανώσεων και λοιπών φορέων.
25. Το αριθμ. 173584/1564/7-9-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δ.Π. του ΥΠΕΝ για τη διαβίβαση
προτάσεων σχετικά με το θέμα.
26. Τα αριθμ. 141383/10-9-2018 έγγραφο Δ/νσης Δασών Άρτας και 143784/13-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Δασών Πρέβεζας με το οποίο μας διαβιβάζονται οι απόψεις των οικείων Δασικών Υπηρεσιών.
27. Το αριθμ. 18/100/29-6-2018 έγγραφο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με το οποίο ζητείται η
απαγόρευση της θήρας στη Ζώνη Α΄ του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

Τεύχος Β’ 4142/20.09.2018

28. Τα αριθμ. 846/10-9-2018 και 744/1-8-2018 έγγραφα του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με
τα οποία προτάθηκε η απαγόρευση της Θήρας όλων
των θηρεύσιμων ειδών στις ζώνες Α΄ και Α1 του Εθνικού
Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού με εξαίρεση τις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3 Γ4, Γ5 και Γ6 που καθορίστηκαν στην
αριθμ. 135500/2541/11-9-2013 (ΦΕΚ 2293 Β΄) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θήρας
στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού».
29. Το αριθμ. 481/10-9-2018 έγγραφο της Ε΄ Κ.Ο.Η. με
το οποίο μας απεστάλησαν απόψεις για την παράταση
ισχύος της απόφασης 135500/2541/11-9-2013 του ΥΠΕΝ.
30. Τη δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης των μέτρων θηροφύλαξης και την ενίσχυση εφόσον απαιτηθεί
του εξοπλισμού και των μέσων των ιδιωτικών φυλάκων
Θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, σε συνεργασία
με τους δασικούς υπαλλήλους, τους φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και τις οικείες
αστυνομικές και λιμενικές αρχές.
31. Την αριθμ. 143542/2086/31-7-2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «
Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019»
(ΦΕΚ 3416 Β΄).
32. Την αριθμ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
περί «Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού».
33. Τη σχετική πρόταση της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών
και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ που λαμβάνοντας
υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν προτείνει την απαγόρευση της θήρας στις ζώνες Α΄ και Α1 του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού με εξαίρεση τις περιοχές Β,
Γ1, Γ2, Γ3 Γ4, Γ5 και Γ6 που καθορίστηκαν στην αριθμ.
135500/2541/11-9-2013 (ΦΕΚ 2293 Β΄), αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε μέχρι 20/9/2020, τη χρονική διάρκεια
ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α΄ και Α1
του Αμβρακικού κόλπου, διατηρώντας τις εξαιρέσεις που
καθορίζονται στην αριθμ. 135500/2541/1-9-2013 (ΦΕΚ
2293/Β΄/2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και αφορούν στις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 στις
οποίες και επιτρέπεται η θήρα στα πλαίσια της ισχύουσας
ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι Δασικές Υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού - Λευκάδας θα μεριμνήσουν για την υλοποίηση
των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται
στο Τοπικό σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε με την
αριθμ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοπικό
Σχεδίου Δράσης για την προστασία προστατευόμενων
και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτοπων Αμβρακικού».
Επιπλέον οι ανωτέρω φορείς σε συνεργασία με τις οικείες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (Ε΄ Κ.Ο.Η. και Δ΄ ΚΟΣΕ)
θα μεριμνούν στα πλαίσια των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης»:
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1. Για τη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών παρακολούθησης και εποπτείας των
περιοχών στις οποίες επιτρέπεται ή μη, η άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων και τη λήψη τοπικών μέτρων
ενισχυτικών για την αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη.
2. Για την αξιοποίηση πλωτών και λοιπών μέσων, τη
λειτουργία παρατηρητηρίων και την επισκευή των υπαρχουσών υποδομών για τους παραπάνω σκοπούς.
3. Για τη δημιουργία χάρτη με τις θέσεις επόπτευσης
στο εθνικό πάρκο.
4. Για τη συνεργασία τους για την τήρηση κοινής μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών λαθροθηρίας
(σύνταξη κοινού πρωτοκόλλου καταγραφής).
5. Για την πραγματοποίηση συστηματικών έλεγχων
από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς
φύλακες θήρας των Κ.Ο., για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης μολύβδινων σκαγιών εντός των ορίων του
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
6. Για την εκπόνηση, προγράμματος επιστημονικής
παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης της θήρας
σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή
πρότυπα. Η διάρκεια του προγράμματος επιστημονικής
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

(2)
Επιβολή προστίμου στον «ΑΥΑΖ FARRUKH του
MOHD ΗΑΥΑΤ».
Με την 15GRYP08320000109-5/17.09.2018 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλεται κατ' άρθρο 150 ν.
2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στους νυν αγνώστου διαμονής:
• στον γεννηθέντα στο Πακιστάν, στις 13/1/1982,
«ΑΥΑΖ FARRUKH του MOHD ΗΑΥΑΤ» και της WILLA
BEGUM, με Α.Φ.Μ. 158090210,
• στον γεννηθέντα στο Πακιστάν, στις 6/10/1982,
GUZAR ASHKIL AKHTAR του MOHAMMAD KHAN και
της MANZOOR,
ως προσωπικά υπεύθυνους, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του ν. 2960/2001 περί
«Ε.Τ.Κ.»), ύψους πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα
εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 5.489,94),
μερίζοντας ισομερώς στους ανωτέρω υπαιτίους της λαθρεμπορίας το ως άνω ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών
(€ 5.489,94) και καθιστώντας έκαστο αλληλέγγυα υπόχρεο
για την καταβολή της προσωπικής οφειλής του ετέρου.
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Το ως άνω πολλαπλό τέλος ύψους πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων
λεπτών (€ 5.489,94), προσαυξάνεται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού
εκατόν τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών
(131,76 €).
Κρίθηκε και έγινε στην Οινόη, την 17/09/2018.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 7466
(3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 111/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας κεντρικής
Μακεδονίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 210 και 213 του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του ν. 4313/2014.
6. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ./220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
8. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/A΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», περί
Συντονιστή της Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
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10. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 - ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7 - ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της
Α.Δ.Μ.-Θ.
11. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
12. Το αριθμ. 36069/6-6-2017 (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ 4785/
12-7-2017) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Απ.Δ.Μ/Θ
μας διαβιβάζει τον φάκελο της απόφασης του θέματος
βεβαιώνοντας το νομότυπο της διαδικασίας έκδοσής της.
13. Την αριθμ. 111/15-5-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ω0ΛΡ7ΛΛ-91Χ) με την
«Τεχνική έκθεση - κυκλοφοριακή μελέτη» που τη συνοδεύει και το σχέδιο κλ. 1:500 κλ. με τίτλο «Υφιστάμενη
και Προτεινόμενη κυκλοφορία».
14. Την αριθμ. 69324/1473/19-4-2017 εισήγηση της
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε Θεσ/νίκης ΠΚΜ προς
το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΚΜ.
15. Το αριθμ. 106347/3179/6-3-2018 (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ
2363/21-3-2018) έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης με το οποίο μας διαβιβάζει
συμπληρωματικά στοιχεία.
16. Το αριθμ. 310547/9031/3-7-2018 (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ
5877/4-7-2018) έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης με το οποίο μας διαβιβάζει
διορθωμένη την Τεχνική έκθεση και τροποποιημένο
το σχέδιο κλ. 1:500 κλ. με τίτλο «Υφιστάμενη και Προτεινόμενη κυκλοφορία» μετά το αριθμ. 2363/7-5-2018
έγγραφο.
17. Την αριθμ. 1397/9-2-2018 σύμφωνη γνώμη του
Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(ΟΑΣΘ).
18. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το αριθμ. 14609/
22-8-2018 (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ 7466/23-8-2018) από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 270.136,36 €
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θερμαϊκού
με κωδικούς Κ.Α. 02.30.7326.1007, Κ.Α. 02.20.7335.0005
και Κ.Α. 02.20.7326.1015 του έτους 2018.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Θερμαϊκού, συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
της περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
του οδικού τμήματος της Επ. οδού 28 (οδός Βασ. Κωνσταντίνου) από τα Οικοδομικά τετράγωνα Γ.5 και Γ.14 έως
την οδό Αργυρίου στην είσοδο του οικισμού Επανομής
του Δήμου Θερμαϊκού στα πλαίσια ανάπλασης της οδού,
σύμφωνα με την αριθμ. 111/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και συγκεκριμένα:
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- Τη διαμόρφωση πλάτος οδοστρώματος κυκλοφορίας
7,00m με λωρίδα κίνησης οχημάτων 3,50m ανά κατεύθυνση.
- Τη διαμόρφωση τοπικών διαπλατύνσεων στις διασταυρώσεις με τις κάθετες οδούς και τη χωροθέτηση
παρόδιων θέσεων στάθμευσης στις εσοχές πλάτους
2,00m έως 2,20m εκατέρωθεν της οδού.
- Την χωροθέτηση πεζοδιαβάσεων επί της Βασ. Κωνσταντίνου: α) στη διασταύρωσή της με πεζόδρομο και
β) στη διασταύρωσή της με αδιαμόρφωτη οδό.
Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
• Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας
(ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
• Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των πεζοδιαβάσεων
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
αριθμ. Δ.13/ο/1372 «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για
τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός
πεδίου σε διαβάσεις πεζών» (ΦΕΚ 85/Β΄/23-1-2018).
• Ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θέματος υποχρεούται καθ' όλη τη
διάρκεια εφαρμογής τους να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα
σχετικά έργα.
• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις
ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
• Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται
και δεν υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες, ή
εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και την
λειτουργία του έργου.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/
13-7-2010).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 266
(4)
Ίδρυση και θεσμοθέτηση εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων» (Τίτλος στα αγγλικά: Digital Media Laboratory, συντομογραφία:
TUC DM Lab) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου με την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 46).
2. Το π.δ. 73/2013 «Κατάργηση Τμημάτων και ίδρυση
Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (ΦΕΚ Α΄ 119), όπως
αυτό συμπληρώθηκε με το π.δ. 67/2016 «Μετονομασία
της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (ΦΕΚ Α΄ 123).
3. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) και ιδίως τις διατάξεις των
άρθρων 28 και 29.
4. Το ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
5. Την 201647/Ζ1/21.11.2017 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Καθηγητή Ευάγγελου Διαμαντόπουλου ως Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης η
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 627/28.11.2017/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.
6. Το ν. 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 78)
και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1.
7. Το απόσπασμα πρακτικών της 1ης/7-9-2018 εξ αναβολής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για σύσταση ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων».
8. Το απόσπασμα πρακτικών της 482/14-09-2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Πολυτεχνείου Κρήτης,
αποφασίζουμε την ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων» (Τίτλος στα αγγλικά:
Digital Media Laboratory, συντομογραφία: TUC DM Lab)
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου
Κρήτης και εγκρίνουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση-Τίτλος Εργαστηρίου-Αντικείμενο
Ιδρύεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Ψηφιακών Μέσων» (Τίτλος στα αγγλικά: Digital Media
Laboratory, συντομογραφία: TUC DM Lab) το οποίο
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εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο
γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» και ειδικότερα στην έρευνα και
εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, μέσων, μεθόδων
και τεχνικών που αφορούν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική σύνθεση, την απεικόνιση
και κατανόηση εν γένει του τρισδιάστατου χώρου και
την πειραματική διασύνδεση της αρχιτεκτονικής με
τις υπόλοιπες Τέχνες. Στα πλαίσια αυτά, το Εργαστήριο
δραστηριοποιείται και στον τομέα της Προστασίας και
Ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με την βοήθεια
προηγμένων ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών. Τέλος,
σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής και ερευνητικής
δραστηριότητας του Εργαστηρίου εστιάζει στην θεματική των έξυπνων κτηρίων και των έξυπνων πόλεων
αξιοποιώντας την δυναμική της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Big Data.
Άρθρο 2
Αποστολή - Σκοπός
1. Το έργο του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων είναι
ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό. Το Εργαστήριο
επιδιώκει την ανάδειξη της καινοτομίας στον τομέα των
προηγμένων ψηφιακών μέσων μέσω της διερεύνησης
νέων τεχνολογιών και διαδραστικών εφαρμογών που
σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, τον ενεργειακό σχεδιασμό, τον τουρισμό, την προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς και τις έξυπνες πόλεις.
2. Ειδικότερα, το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς και άλλων Σχολών
του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
β. Την ανάπτυξη και εφαρμογή θεμελιώδους και
εφαρμοσμένης έρευνας που σχετίζεται με την δημιουργική χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών α)
στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, β) στην τρισδιάστατη
μοντελοποίηση, β) στην ανάδειξη και προστασία της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, γ) στις έξυπνες πόλεις και τα
έξυπνα κτήρια και δ) στην πειραματική διασύνδεση της
Αρχιτεκτονικής με τις υπόλοιπες Τέχνες.
γ. Την υποστήριξη της έρευνας μεταδιδακτόρων στα
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
δ. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με ίδιους
και συναφείς στόχους, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους του Εργαστηρίου.
ε. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση σε αυτές Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, καθώς και την
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
στ. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα
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Εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά
ιδρύματα καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.
ζ. Την παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
η. Τη σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και
άλλων Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν ή τα
ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
2. Μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ), καθώς
και
3. Μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Στο Εργαστήριο μπορεί να απασχολούνται πανεπιστημιακοί υπότροφοι, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό επιστημονικό προσωπικό μετά
από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου της Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο εκλέγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως αυτό εκάστοτε
ισχύει.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
α) ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
β) η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση της Σχολής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,
γ) η μέριμνα για τη στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων του Εργαστηρίου και την κατανομή
των πόρων και των χώρων του Εργαστηρίου,
δ) η εισήγηση στη Συνέλευση της Σχολής για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
τεχνικό εξοπλισμό,
ε) η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
Εργαστηρίου,
στ) η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πολυτεχνείου,
ζ) η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού
και προϋπολογισμού του Εργαστηρίου τους οποίους
υποβάλλει στη Σχολή,
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η) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη
του Εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος,
θ) η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί
στο Εργαστήριο.
Άρθρο 5
Κανόνες λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με
τις ανάγκες Εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το ωράριο Εργασίας του
προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του Πολυτεχνείου
Κρήτης. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που του
έχουν παραχωρηθεί από το Πολυτεχνείο για την εγκατάσταση των οργάνων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
απαιτούνται για την άσκηση του έργου του. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή της κάθε Εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση εξοπλισμού και
χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας, που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση ειδικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
Εξοπλισμός, ο οποίος παραδίδεται για τη διεξαγωγή
Εργασιών, επιστρέφεται μετά τη χρήση του στην κατάσταση που είχε παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα της Σχολής του Πολυτεχνείου.
6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα Εργαστήρια.
7. Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από κανονισμό χρήσης, ο οποίος ακολουθεί ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1»
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου
Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το Εργαστήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη στην οποία
ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύς της.
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Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από μέρος
του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από ίδιους πόρους και δεν
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Τα έσοδα
του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
2. Την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων που ανήκουν στο Εργαστήριο ή
παρήχθησαν από αυτό.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει η Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης από
ιδίους πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποιήσεις.
8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
Εργαστηρίου.
9. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν
γένει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
εξοπλισμού.
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
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2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του Εργαστηρίου.
3. Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται με κάθε νόμιμο
τρόπο.
Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα - Λογότυπο
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων» (Τίτλος στα αγγλικά: Digital Media
Laboratory, συντομογραφία: TUC DM Lab) και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο
τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του
εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους της Σχολής
όπου είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το λογότυπο του Εργαστηρίου ακολουθεί τα πρότυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Πολυτεχνείου
Κρήτης και της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής με την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 10
Ασφάλεια και Υγιεινή στους χώρους
του Εργαστηρίου
Για την ασφάλεια και την υγιεινή των απασχολούμενων
στους χώρους του Εργαστηρίου εφαρμόζονται τα όσα
προβλέπονται στον σχετικό κανονισμό και στις αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας που
λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς επίσης και
τυχόν ειδικότεροι κανόνες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή
από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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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.

*02041422009180008*

