
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Κα-
λαμαριάς ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς.

2 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Κα-
λαμαριάς κοινόχρηστων χώρων.

3 Έγκριση μετονομασίας Εργαστηρίου του Τμήμα-
τος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του.

4 Έγκριση μετονομασίας Εργαστηρίου του Τμήμα-
τος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9286/779 (1) 
Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Κα-

λαμαριάς ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 47 του 

ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130) «Ασφα-
λιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση 
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το αριθμ. 2534/Δ2/245/6-2-2019 έγγραφο του Τμή-
ματος Τεχνικών Έργων και Μελετών.

6. Την αριθμ. οικ. 8440/210/21.2.2019 πρόταση του 
Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Τo αριθμ.  70167/27-11-2018 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με τα συ-
νημμένα σε αυτό έγγραφα στοιχεία, καθώς και την  486 
απόφαση της 16ης/25.06.2018 συνεδρίασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

9. Την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 
αναγκών του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς και της εκπλή-
ρωσης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην 
περιοχή, αποφασίζουμε:

Α) Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων στο 
Δήμο Καλαμαριάς του Ν. Θεσσαλονίκης, τα οποία περι-
λαμβάνονται στον πίνακα Αδιάθετων - Υπόλοιπων Ακινή-
των της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
47 του ν. 4386/2016 και ειδικότερα με τα κάτωθι στοιχεία:

1. Ακίνητο, κείμενο στη συμβολή των οδών Εθνικής 
Αντιστάσεως- Ηλέκτρας - Νικολάου Στράτου του Δήμου 
Καλαμαριάς του Ν. Θεσσαλονίκης και αντιστοιχεί στο 
γεωτεμάχιο συνολικής επιφανείας 1.673,43 μέτρων τε-
τραγωνικών με ΚΑΕΚ 190477103001/0/0 και στο οποίο 
υφίσταται κτίριο (χώρος Ιατρείου ΠΙΚΠΑ-Δ΄ΚΑΠΗ).

Το ακίνητο εμπίπτει εντός της απαλλοτριωθείσας 
έκτασης για τη δημιουργία του αστικού προσφυγικού 
συνοικισμού «ΦΟΙΝΙΚΑ», ταυτίζεται με τμήμα του Ο.Τ. 15 
(2-014) και αποτυπώνεται στο αριθμ. 4886/1963 κτημα-
τολογικό διάγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Πρό-
νοιας με την αναγραφή «ΙΑΤΡΕΙΟΝ», ενώ σύμφωνα με την 
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
του Δήμου Καλαμαριάς (1375/Δ/1996) ο χώρος μετετρά-
πη σε χώρο «Ιατρείου ΠΙΚΠΑ» και «Δ΄ΚΑΠΗ».

2. Ακίνητο, κείμενο επί της οδού Πασσαλίδη 88 του Δή-
μου Καλαμαριάς του Ν. Θεσσαλονίκης εμβαδού 161,02 
μέτρων τετραγωνικών με ΚΑΕΚ 190473101010/0/0.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός της απαλλοτριωθείσας 
έκτασης για τη δημιουργία του αστικού προσφυγικού 
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συνοικισμού «ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ», ταυτίζεται με τμήμα των 
οικοπέδων 2Α και 2Β του Ο.Τ. 10 (1185) και αποτυπώνε-
ται στα αριθμ. 4639/1957 και 4847/1961 κτηματολογικά 
διαγράμματα του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ 
σύμφωνα με την ισχύουσα ρυμοτομία αποτελεί οικοδο-
μήσιμο χώρο, και η χρήση του στην «Έγκριση της Στρα-
τηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
και αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενό-
τητας Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης)» (3 Α.Α.Π./2015) 
καθορίστηκε ως «Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης».

Β) Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται εις 
το διηνεκές. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται η ημε-
ρομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα παραχωρούμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν 
για κοινωφελείς σκοπούς του Δήμου Καλαμαριάς στο 
Ν. Θεσσαλονίκης.

3. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και η χρησιμο-
ποίηση των παραχωρούμενων ακινήτων από τον Δήμο 
για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παρα-
χωρούνται.

4. Για οποιαδήποτε περαιτέρω παραχώρηση χρήσης 
των παραχωρούμενων ακινήτων σε τρίτον, θα απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Γενικής Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Ο Δήμος για την υλοποίηση των σκοπών της παρα-
χώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες 
Αρχές, όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και εγκρί-
σεις και να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας όπως 
εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία..

6. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω 
από τα παραχωρούμενα ακίνητα και η τοποθέτηση σε 
αυτών μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή 
αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν τα ακίνητα ή να 
ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

7. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσε-
ως της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με τα εν 
λόγω ακίνητα, ενώ όλες οι λειτουργικές δαπάνες και οι 
όποιες απαιτούμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης, 
ανακατασκευής, ανέγερσης στα ακίνητα και στον περι-
βάλλοντα χώρο, καθώς και οι όποιες δαπάνες πιθανών 
χωρικών μεταβολών και νέων κτηματογραφήσεων θα 
επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Δήμο Καλαμαριάς. 

8. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική 
και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα που τυχόν 
προκληθεί από την δραστηριότητά του στον παραχω-
ρούμενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση των υπο-
χρεώσεών του.

9. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋπο-
θέσεων η χρήση των ως άνω ακινήτων επιστρέφει στη 
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

10. Ειδικότερα, ο Δήμος Καλαμαριάς θα πρέπει να με-
ριμνήσει για την εκκίνηση της διαδικασίας τροποποίη-
σης της ρυμοτομίας του Ο.Τ. 10(1185) προκειμένου να 
ανεγείρει κτίριο για τη στέγαση των Υπηρεσιών του. Σε 
διαφορετική περίπτωση, η παραχώρηση χρήσης του 
συγκεκριμένου ακινήτου αίρεται αυτοδίκαια. 

11. Ο Δήμος Καλαμαριάς υποχρεούται εντός τριμή-
νου από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της απόφασης 
παραχώρησης, να αποστείλει προς τη Διεύθυνση Προ-
μηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου μας τοπογραφι-
κά διαγράμματα που θα έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις και θα έχουν θεωρηθεί από τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες του. Στα εν λόγω διαγράμματα θα 
περιλαμβάνονται τα υπό παραχώρηση ακίνητα με απο-
τυπωμένες τις ρυμοτομικές γραμμές τόσο της αρχικής 
ρυμοτομίας της απαλλοτρίωσης όσο και του ισχύοντος 
ρυμοτομικού διαγράμματος μαζί με απόσπασμα του 
σχεδίου πόλης της ευρύτερης περιοχής στο οποίο πε-
ριλαμβάνονται τα ακίνητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2019

H Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 4686/292 (2)
Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Κα-

λαμαριάς κοινόχρηστων χώρων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 47 του ν. 4386/

2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του 
άρθρου 44 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130) «Ασφαλιστικές και 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης 
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - 
Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ.  59092/Δ2/6369/21-11-2018 γνωμοδότη-
ση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών.

6. Την αριθμ. Δ13/οικ.4427/104/31.1.2019 πρόταση 
του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Τo αριθμ. οικ. 17455/17-3-2017 έγγραφο της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, με τα συνημμένα σε αυτό έγ-
γραφα στοιχεία, καθώς και τα αριθμ. 710/10-1-2017 και 
6433/27-2-2018 έγγραφα του Δήμου Καλαμαριάς. 
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8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
9. Την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναγκών του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς και της εκπλήρωσης 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιοχή, αποφασίζουμε:
Α) Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Καλαμαριάς του Ν. Θεσσαλονίκης ακινήτων (κοινόχρηστων 

χώρων) που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα, τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα Αδιάθετων -Υπόλοι-
πων Ακινήτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 και ειδικότερα με τα κάτωθι 
στοιχεία :

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Τ. 
ΚΑΕΚ 

19047 

ΦΕΚ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

(Μέτρα 

Τετραγωνικά) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ Ο.Τ. 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

1 Σπύρου Λούη 2-076 4705003 654/Δ/1998 340,20 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4943 

2 Πλατεία Σκρά  3412001 671/Δ/1991 8.709,48 ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ 4866 

3 
Πάρκο Α. Ζαμπέτογλου 

Τμήματα Οδών 

1-237 

1-239 
ΕΚ00048 671/Δ/1991 

(Εντάσσεται σε 

ευρύτερο ΚΑΕΚ) 

περίπου 857,00 

ΠΑΡΚΟ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ 

ΟΔΟΥ 
4860 

4 
Πάρκο Αναστ. Κούση 

(ΞΙΦΙΛΛΗΝΩΝ) 
3-043α 1111001 671/Δ/1991 458,62 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4759 

5 
Πάρκο Γρ. Αβραμιδη 

(ΑΜΙΣΟΥ) 

3-053 

3-055 

1310001 

1309001 
671/Δ/1991 

1.465,08 

1.455,80 
ΠΑΡΚΟ 4760 

6 Καραολή Δημ. 23β 3-048 ΕΚ00022 114/Α/1934 

(Εντάσσεται σε 

ευρύτερο ΚΑΕΚ) 

περίπου 1.550,00 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 
4760 

7 Πάρκο Τραπεζούντος 3-132Α 0603001 89/Δ/1969 381,48 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4766 

8 Αιγαίου Θερμαϊκού 2-254α 1920001 203/Δ/1968 429,98 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4769 

9 Πλατεία Ύδρας  ΕΚ00094 671/Δ/1991 

(Εντάσσεται σε 

ευρύτερο ΚΑΕΚ) 

περίπου 1.398,00 

ΠΛΑΤΕΙΑ 4636 

10 Τ. Οικονομίδη 16 3-169 0102009 ΓΠΣ (3ΑΑΠ/15) 229,87 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
4763 

(ΟΤ 11/ΟΙΚ13) 

11 Μητρ. Κυδωνιών 22 3-099 
0112013 

 
ΓΠΣ (3ΑΑΠ/15) 126,46 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4940 

(ΟΤ 1/ΟΙΚ2) 

12 Παπαδημητρίου 56 3-162 
0304010 

 
671/Δ/1991 164,33 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4765 

(ΟΤ 27/ΟΙΚ 5) 

13 
Δημητρίου και 

Καραολή 66-68 
3-140 0401012 671/Δ/1991 128,85 ΧΩΡΟΣ Π. ΧΑΡΑΣ 

4766 

(ΟΤ 52/ΟΙΚ18) 

14 

Καπετανίδου - 

Γαβριηλίδου - 

Τραπεζούντας 

3-139α 0407001 523/ΑΑΠ/2008 187,60 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
4766 (ΑΝΕΥ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ) 

15 
Πεζ. Νικοπόλεως - 

Αμαστρίδος 
3-144 0408002 671/Δ/1991 165,51 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4766 

(ΟΤ 43/ΟΙΚ 1) 

16 
Τ. Οικονομίδη 82 - 

Κολχίδος 8 
 3-137  0609004 671/Δ/1991 333,23 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4766 

(ΟΤ 50/ΟΙΚ 1 και 3) 

17 Χρυσουλίδου 24 3-057 1312007 671/Δ/1991 140,01 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
4760 

(ΟΤ 12Α/ΟΙΚ1) 

18 Αγίου Ευγενίου 4 2-206 2203002 671/Δ/1991 266,41 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
4846 

(ΟΤ 22/ΟΙΚ 9) 

19 Μεταμορφώσεως 3 1-262 2304003 591/Δ/1988  384,89 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

Π. ΧΑΡΑΣ 

4760 

(ΟΤ 8/ΟΙΚ 4 και 10) 

20 Παρανίκα 20 1-254 2306012 671/Δ/1991 73,26 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
4761Α 

(ΟΤ 9/ΟΙΚ 34) 

21 Νικομήδειας 30 1-231 2502014 787/Δ/1985 557,84 
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

Π. ΧΑΡΑΣ 

4633 

(ΟΤΒ/ΟΙΚ 17) 
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22 
Πλατεία Σκρα 

(Κοραή - Μουδανίων) 
1-166Α 3411001 671/Δ/1991 3.573,69 ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΟΥ 

4866 (ΑΝΕΥ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ) 

23 Ιωακείμ Γ’ 45 1-104Α 5514001 671/Δ/1991 545,08 
ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ 

Π. ΧΑΡΑΣ 

4886 

(ΟΤVII/OIK 19) 

24 Εθν. Αντιστάσεως 2-003 7008006 2/Δ/1965 8.116,45 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4886 (ΟΤ 08) 

25 

Πάρκο Τζοβάνη Βασιλείου 

(Εθν. Αντιστάσεως - 

Κλεισούρας) 

2-014 7103002 2/Δ/1965 6.754,50 ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΟΥ 4886 (ΟΤ 15) 

26 
Μουσών - 

Πολυκλείτου 
2-007 7105001 1176/Δ/2002  ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΟΥ 4886 (ΟΤ 13) 

27 
Ν. Στράτου - 

Αμφιτρίτης 
2-009 7108001 2/Δ/1965 1.804,74 ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΟΥ 4886 

28 Γαβριηλίδου Βλ. 112 3-141 0406020 671/Δ/1991 14.59 ΧΩΡΟΣ Π. ΧΑΡΑΣ 
4766 

(ΟΤ 44/ΟΙΚ5) 

Β) Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται εις 
το διηνεκές. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται η ημε-
ρομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα ακίνητα (κοινόχρηστοι χώροι) παραχωρούνται 
υπό τη διαλυτική αίρεση ότι θα διατηρηθεί ο κοινωφελής 
χαρακτήρας τους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλ-
λους σκοπούς εκτός αυτών για τους οποίους χαρακτηρί-
σθηκαν με τις τροποποιήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων.

3. Για οποιαδήποτε περαιτέρω παραχώρηση χρήσης 
των ακινήτων σε τρίτον, θα απαιτείται προηγούμενη έγ-
γραφη συναίνεση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Ο Δήμος για την υλοποίηση των σκοπών της παρα-
χώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες 
Αρχές, όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και εγκρί-
σεις και να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας όπως 
εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω 
από τα παραχωρούμενα ακίνητα και η τοποθέτηση σε 
αυτών μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή 
αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν τα ακίνητα ή να 
ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

6. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσε-
ως της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με τα εν 
λόγω ακίνητα, ενώ όλες οι λειτουργικές δαπάνες και οι 
όποιες απαιτούμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης, 
ανακατασκευής, ανέγερσης κ.λπ. στους κοινόχρηστους 
χώρους θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Δήμο Κα-
λαμαριάς. 

7. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική 
και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα που τυχόν 
προκληθεί από την δραστηριότητά του στους παραχω-
ρούμενους κοινόχρηστους χώρους καθώς και από την 
μη τήρηση των υποχρεώσεών του.

8. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋπο-
θέσεων η χρήση των ως άνω ακινήτων επιστρέφει στη 

Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

9. Ο Δήμος Καλαμαριάς υποχρεούται εντός εξαμή-
νου από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της απόφα-
σης παραχώρησης, να αποστείλει προς τη Διεύθυνση 
Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου τοπογρα-
φικά διαγράμματα που θα έχουν εκπονηθεί σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις και θα έχουν θεωρηθεί από 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες του. Στα εν λόγω διαγράμματα 
θα περιλαμβάνονται τα υπό παραχώρηση ακίνητα με 
αποτυπωμένες τις ρυμοτομικές γραμμές τόσο της αρχι-
κής ρυμοτομίας της απαλλοτρίωσης όσο και του ισχύ-
οντος ρυμοτομικού διαγράμματος μαζί με απόσπασμα 
του σχεδίου πόλης της ευρύτερης περιοχής στο οποίο 
περιλαμβάνονται τα ακίνητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2019

H Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/43802/4811/1649 (3)
Έγκριση μετονομασίας Εργαστηρίου του Τμήμα-

τος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-

κης και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-

τουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ. 137509/Ζ1/πράξη του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 490/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./3
1.08.2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτα-
νη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης με θητεία τεσσάρων (4) ετών από 01.09.2018 
έως 31.08.2022.
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 (παρ. 3) και 29 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

3. Την 89474/Β1/11.08.2003 (1263 Β΄) υπουργική 
απόφαση που αφορά στην ίδρυση του Εργαστηρίου 
Περιβαλλοντικού και Ανθρωπιστικού Σχεδιασμού του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.

4. Τις ΔΠΘ/ ΤΠΜΕ/30241/1114/25.01.2019 (ΔΠΘ/ΔΔΚ/
ΤΔΞ/30242/3046/1026/25. 01.2019) και ΔΠΘ/ΤΜΠΕ/
38975/1430/12.03.2019 (ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/38076/4172/
1451/12. 03.2019) αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.

5. Την 15/11/28.03.2019 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/30242/1264/
04.04.2019) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με το αριθμ. ΔΠΘ/
ΔΟΔ/41949/7040/27.03.2019 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο αναφέρεται ότι το 
Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν θα 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. [άρθρο 60 
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)], αποφασίζουμε:

Τη μετονομασία του Εργαστηρίου «Περιβαλλοντικού 
και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού» του Τμήματος Μη-
χανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε Εργαστήριο 
«Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων 
και Οικισμών» και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Μετονομασία-Γνωστικό αντικείμενο

Μετονομάζεται το Εργαστήριο «Περιβαλλοντικού και 
Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού» του Τμήματος Μη-
χανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε Εργαστήριο 
«Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων 
και Οικισμών», το οποίο καλύπτει ερευνητικές και εκπαι-
δευτικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

• Ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό κτιρίων 
και οικισμών

• Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
• Εφαρμογή Α.Π.Ε. σε κτίρια και οικισμούς
• Υλικά φιλικά στο περιβάλλον
• Ενεργειακή και Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων
• Μικροκλίμα-Φαινόμενο Αστικής Θερμικής Νησίδας
• ΄Ανεση σε κτίρια και στο αστικό περιβάλλον
• Προσομοιώσεις-μετρήσεις (θερμικές, ροής αέρα) σε 

κτίρια και στο αστικό περιβάλλον
• Κτίρια και οικισμοί σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών CO2.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος καθώς και άλλων 
τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε 
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας 
του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 της παρούσης.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδα-
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμ-
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημο-
σιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και 
ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μη-
χανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδα-
κτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από 
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονι-
κού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που 
τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή 
που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης, που ορίζεται με τη διαδικασία που 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ  114/Α’/04.08.2017). Ο διευθυντής ορίζεται και 
αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο-
νται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνη-
τικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή 
στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμμα-
τος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστη-
ρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοκριτείου 
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Πανεπιστημίου Θράκης και σε χώρους που παραχωρού-
νται 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 στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί 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 λειτουρ-
γία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση και διάθεση των 
οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), 
στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του τμήματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς, με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα

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

Ειδικότερα οι πόροι του εργαστηρίου μπορεί να προ-
έρχονται από:

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

2. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).

3. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγια φοιτητών, βιβλίο 

περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι-
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ-
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει-
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί-
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 08 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/43805/4812/1650 (4)
Έγκριση μετονομασίας Εργαστηρίου του Τμήμα-

τος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-

κης και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-

τουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ. 137509/Ζ1/πράξη του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 490/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
31.08.2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 (παρ. 3) και 29 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

3. Την 89474/Β1/11.08.2003 (1263 Β΄) υπουργική 
απόφαση που αφορά στην ίδρυση του Εργαστηρίου 
Περιβαλλοντικού και Ανθρωπιστικού Σχεδιασμού του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.

4. Τις ΔΠΘ/ΤΠΜΕ/30239/1113/25.01.2019 (ΔΠΘ/ΔΔΚ/
ΤΔΞ/30240/3045/1025/25.01.2019) και ΔΠΘ/ΤΜΠΕ/
38945/1428/12.03.2019 (ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/38946/4166/
1450/12. 03.2019) αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.

5. Την 13/11/28.03.2019 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/30240/1263/
04.04.2019) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με το αριθμ. ΔΠΘ/
ΔΟΔ/41943/7039/27.03.2019 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο αναφέρεται ότι το 
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Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν θα 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. [άρθρο 60 
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)], αποφασίζουμε: 

τη μετονομασία του Εργαστηρίου «Ατμοσφαιρικής Ρύ-
πανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας» του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε Εργαστήριο 
«Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνο-
λογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων» και την έγκριση του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Μετονομασία - Γνωστικό αντικείμενο 

Μετονομάζεται το Εργαστήριο «Ατμοσφαιρικής Ρύ-
πανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας» του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε Εργαστή-
ριο «Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τε-
χνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων», το οποίο καλύπτει 
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα ακόλουθα 
γνωστικά αντικείμενα:

• Ατμοσφαιρική ρύπανση, θεμελιώδεις αρχές της, 
μετρήσεις, προσομοιώσεις διασποράς της, επιπτώσεις 
στην υγεία, επιπτώσεις στην χλωρίδα, πανίδα και υλικά. 
Τεχνολογίες καύσης υγρών, στερεών και αερίων καυσί-
μων και άλλων υλικών που άπτονται της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης.

• Αντιρρυπαντική τεχνολογία ατμοσφαιρικών ρύ-
πων, σχεδιαστικές εξισώσεις τεχνολογικών κατασκευ-
ών αντιρρύπανσης, προσομοιώσεις απόδοσης αυτών, 
μετρητικές συσκευές για μέτρηση απόδοσής τους. 
Τεχνολογίες καύσης οικολογικών καυσίμων και άλλων 
υλικών που άπτονται της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
ατμοσφαιρικών ρύπων. Ανάγκη συμμόρφωσης με τον 
ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης και 
το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (IPPC).

• Ατμοσφαιρική χημεία, θεμελιώδεις αρχές της, μετρή-
σεις, προσομοιώσεις κύκλων ατμοσφαιρικών αντιδρά-
σεων, φωτοχημεία, χημική κινητική.

• Φυσική της ατμόσφαιρας, μετεωρολογία, αγρομετε-
ωρολογία, κλιματολογία, ατμοσφαιρικές διεργασίες και 
φυσικές καταστροφές, παγκόσμια βιογεωχημεία.

• Ατμοσφαιρική ρύπανση και ποιότητα της ατμόσφαι-
ρας εσωτερικών χώρων.

• Μικρομετεωρολογία, θεμελιώδεις αρχές, ροές ενέρ-
γειας, ορμής, αερίων και σωματιδιακών ρύπων, αερίων 
του θερμοκηπίου, υδρολογικός κύκλος στην πρωτογενή 
παραγωγή.

• Κλιματική αλλαγή, η επιστημονική εξήγηση και θε-
μελιώδεις αρχές, μακροχρόνια παρακολούθηση του 
φαινομένου, επιπτώσεις στον πλανήτη, κλίμα πόλεων 
και αστική θερμική νησίδα.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος καθώς και άλλων 
τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε 

θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας 
του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 της παρούσης.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδα-
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμ-
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημο-
σιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και 
ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος που το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού 
και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετείται στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Άρθρο 4
Διοίκηση Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που 
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, που ορίζεται με τη διαδικασία των διατάξεων 
του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04.08.2017). 
Ο διευθυντής ορίζεται και αναπληρώνεται σε περίπτωση 
απουσίας, κωλύματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο-
νται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνη-
τικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή 
στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμμα-
τος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστη-
ρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης και σε χώρους που παραχωρού-
νται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
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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 στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

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

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών και ερευνών πεδίου επιστρέφονται, 
μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του τμήματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς, με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα

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

Ειδικότερα οι πόροι του εργαστηρίου μπορεί να προ-
έρχονται από:

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

2. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

3. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Μη-
χανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι-
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ-
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει-
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί-
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 08 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

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