
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ)

3 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ)

4 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ)

5  Ίδρυση εργαστηρίου «Ρευστομηχανικής και Ρευ-
στοδυναμικών Μηχανών (ΕΡΡΜ), Laboratory of 
Fluid Mechanics και Turbomachinery (FMTL)» του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 148601/Ν1 (1)
   Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 
4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) 
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/
2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπ’ αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση... και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

7. Την υπό στοιχεία 26/ΤΕΕ/7541/13-11-2008 απόφαση 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

8. Την από 29-5-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης για χο-
ρήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/9-9-2020 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ... του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην ΚΑ-
ΛΑΪΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου 
με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας δεκαέξι (16) νηπίων. Ωστόσο, επισημαί-
νεται ότι ο συνολικός αριθμός των νηπίων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα επτά (7), δεδομένου ότι αυτή είναι η 
δυναμικότητα των αύλειων χώρων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Σμύρ-
νης 90, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

    Αριθ. 148641/Ν1 (2)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρ-
θρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 
1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 
50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

7. Την υπό στοιχεία Τ.Π.Σ.Ε./223/28501/9-3-2018 από-
φαση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

8. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 73725/Ν1/15-6-2020, την 
υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 91625/Ν1/14-7-2020 και την υπό 
στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 107955/Ν1/20-8-2020 αιτήσεις των εν-
διαφερομένων για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγα-
ζόμενου Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/33268/11-09-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής... του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «Ν. ΜΑΛΙΓΓΑΝΗΣ - Α. ΒΟΥΛΟΓΚΙΤΣΑ Ο.Ε.» άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπια-
γωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας δεκατεσσάρων 
(14) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΣΤΑΛΙΤΣΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Ιθάκης 
73, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με νόμιμη εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Απο-
στολία Βουλογκίτσα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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    Αριθ. 148519/Ν1 (3)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν.4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) 
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 
5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπ’ αρ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... χαρακτήρα» 
(Β΄ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 199968/09-09-2020 απόφαση του Δήμου 
Αθηναίων.

8. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 64970/Ν1/29-5-2020 αίτη-
ση των ενδιαφερομένων για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/09-09-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής... του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΛΙΚΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νη-
πιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για δύο (2) 
αίθουσες διδασκαλίας, μία (1) δυναμικότητας δέκα (10) 
νηπίων στο ισόγειο, και μία (1) δυναμικότητας δέκα (10) 
νηπίων στον πρώτο όροφο.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου είναι «ΛΙΚΝΟ ΜΑ-
ΡΙΛΕΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Γαβριη-
λίδου 42, στην Αθήνα, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Καββαδά Μαρία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2020 

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

    Αριθ. 148617/Ν1 (4)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρ-
θρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
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λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/
2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη 
της παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του 
άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (1157 Β’).

7. Την υπ’ αρ. 1094/20-8-2019 απόφαση του Δήμου 
Χαλανδρίου.

8. Την από 17-03-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/37459/15-10-2020 απόφαση 
επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής... του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στη 
ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκα-
λίας στο ισόγειο, δυναμικότητας δεκατεσσάρων (14) 
νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο -JUNIOR EINSTEINS PRESCHOOL».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Απο-
στολοπούλου 10, στο Χαλάνδρι. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2020 

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

 Αριθ. 9542 (5)
    Ίδρυση εργαστηρίου «Ρευστομηχανικής και Ρευ-

στοδυναμικών Μηχανών (ΕΡΡΜ), Laboratory of 

Fluid Mechanics και Turbomachinery (FMTL)» του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 και 40 του ν. 4610/2019 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό δι-
άταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)

4. Την εισήγηση της Συνέλευσης του τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση με αριθμό 
14_09-10-2020)

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (συνεδρίαση με αριθμό 180, θέμα 23) για 
την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Ρευστομηχανικής και 
Ρευστοδυναμικών Μηχανών (ΕΡΡΜ) - Laboratory of Fluid 
Mechanics και Turbomachinery (FMTL) του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 258).

7. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο 
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει 
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

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

9. Το γεγονός ότι το εργαστήριο θα λειτουργεί απο-
κλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο Ρευστομηχανικής 
και Ρευστοδυναμικών Μηχανών (ΕΡΡΜ), Laboratory of 
Fluid Mechanics και Turbomachinery (FMTL) του Τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθορισμό 
του Εσωτερικού Κανονισμού του ως ακολουθως:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται Εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Ρευστο-
δυναμικών Μηχανών (ΕΡΡΜ) στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
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Πελοποννήσου. Ο διεθνής τίτλος του εργαστηρίου είναι 
Laboratory of Fluid Mechanics και Turbomachinery και 
η διεθνής συντομογραφία του FΜTL. Η έδρα του Εργα-
στηρίου βρίσκεται στην Πάτρα.

Το Εργαστήριο αυτό καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο:

- Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση ισόθερ-
μων και χημικά αντιδρωσών ροών υγρών και αερίων 
που απαντώνται σε σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, 
μαγνητοϋδροδυναμικών ροών, καθώς και βιοϊατρικών 
ροών και ροών σε πορώδη μέσα.

- Μελέτες διασποράς ουσιών και ρύπων σε ρευστά, 
ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.

- Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πειραματικών δια-
τάξεων εφαρμογής και χρήσης ρευστών.

- Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη υπολογιστικών μο-
ντέλων ρευστομηχανικής και ρευστοδυναμικής προσο-
μοίωσης.

- Σχεδιασμός συσκευών και προϊόντων που σχετίζο-
νται με ρευστομηχανικές και ρευστοδυναμικές διεργα-
σίες και μηχανές.

- Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής 
ενέργειας με χρήση ρευστοδυναμικών μηχανών.

Λογότυπο του εργαστηρίου είναι η προτομή του Αρ-
χιμήδη, όπως φαίνεται στο εξώφυλλο του παρόντος κα-
νονισμού. Το σύμβολο φέρεται σε όλα τα έγγραφα που 
εκδίδονται από το εργαστήριο.

Το εργαστήριο διατηρεί ιστοσελίδα στην Ελληνική και 
την Αγγλική γλώσσα στην διεύθυνση http://fluids.mech.
uop.gr ή σε ανάλογο διαδικτυακό τόπο αν μεταβληθούν 
οι ονομασίες χώρων του Τμήματος Μηχανολόγων Μη-
χανικών (ονομασία: mech) ή του Πανεπιστήμιου Πελο-
ποννήσου (ονομασία: uop) αντίστοιχα.

Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3 
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο έχει σαν στόχο τη διεξαγωγή βασικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς ενδιαφέρο-
ντος του, την ανάπτυξη προϊόντων βασισμένων σε τε-
χνολογίες αιχμής, στην επέκταση των συνεργασιών του 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε δραστηριότητες 
που στοχεύουν στη διασύνδεση της κοινωνίας με το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και τη στήριξη 
της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς έρευνας 
και εφαρμογών.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Εργαστηρίου περιλαμβά-
νουν:

- Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 

της παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος 
σπουδών.

- Την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και 
την υποστήριξη των μεθόδων διδασκαλίας με κατάλλη-
λο εποπτικό υλικό.

- Την προώθηση, υποστήριξη και τεκμηρίωση της 
βασικής και διεθνώς ανταγωνιστικής εφαρμοσμένης 
έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης στα γνωστικά αντικεί-
μενά του.

- Το σχεδιασμό, την διεκδίκηση και την εκτέλεση ερευ-
νητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων με σκοπό τη 
μελέτη και αναζήτηση τεχνικής και μεθόδων για την ανά-
πτυξη της Τεχνολογίας στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου.

- Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και 
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, σε θέματα που εμπί-
πτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

- Την εφαρμογή και διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών 
στους τομείς ενδιαφέροντος του μέσω της ανάπτυξης 
συνεργασιών με καθηγητές, εργαστήρια, ερευνητικά 
κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς και τε-
χνολογικούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου, ιδιωτικού, 
επαγγελματικού και παραγωγικού χώρου της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, με συγγενείς ή συμπληρωματικούς 
επιστημονικούς και τεχνολογικούς στόχους.

- Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, μελετητικών, 
αναπτυξιακών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φο-
ρείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

- Την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης και γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες προς τα 
μέλη του Πανεπιστημίου

και εξωτερικούς φορείς, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

- Την υποστήριξη της ανάπτυξης προϊόντων βασισμέ-
νων σε τεχνολογίες αιχμής σε θέματα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

- Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς» (Α’ 53) σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου.

- Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης είτε δια 
ζώσης είτε εξ αποστάσεως αυτοδύναμα ή σε συνεργασία 
με άλλα εργαστήρια ή φορείς, σε τομείς ενδιαφέροντος 
του Εργαστηρίου.

- Την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων στα θεματικά πεδία του Εργαστηρίου.

- Την πρόσκληση Ελλήνων και αλλοδαπών αναγνωρι-
σμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων

- Την παγίωση σχέσεων με την κοινωνία για την με-
σοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βελτίωσή της μέσω 
της μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνο-
γνωσίας.

- Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών, 
όταν ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα 
οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
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- Την ευρύτερη και γενικής αποδοχής προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 4 
Στελέχωση Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Ρευστοδυναμι-
κών Μηχανών (EΡΡΜ) - Laboratory of Fluid Mechanics 
και Turbomachinery (FMTL) θα στελεχώνεται από:

1. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που το γνωστικό 
τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνη-
τικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιους διδάκτορες, εξωτερικούς συνεργάτες, μεταπτυχια-
κούς φοιτητές και φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέ-
λεση έργων και προσφορά υπηρεσιών του Εργαστηρίου.

4. Τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται 
σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες 
καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευ-
μένους επιστήμονες. Αυτοί μπορούν να συνεργάζονται 
κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που 
εξυπηρετούν την αποστολή και τους στόχους του Ερ-
γαστηρίου. Επίσης, είναι δυνατόν να στεγάζονται στο 
Εργαστήριο συνεργάτες και να διεξάγονται ερευνητικά 
προγράμματα μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 5 
Διοίκηση του Εργαστηρίου - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου με τριετή θητεία, του οποί-
ου το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο επιστημονικό 
πεδίο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει 
στις βαθμίδες του καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας, του ανα-
πληρωτή καθηγητή ή του Επίκουρου καθηγητή και ορί-
ζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114). Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, 
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας 
τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου. Ο Δι-
ευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες, όπως:

- Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή του διδακτικού 
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

- Υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος το ετήσιο 
πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου,

- Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου καθώς και για 
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατα-
νομή των χώρων του Εργαστηρίου,

- Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για: α) τον ορισμό 
υπευθύνων αναλωσίμων υλικών, του κινητού εξοπλι-
σμού και των χώρων και β) την προμήθεια του απαραί-
τητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου,

- Υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο 
και τριετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργα-
στηρίου,

- Υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το Ερ-
γαστήριο και

- Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια όργανα του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν γένει 
οι χώροι που παραχωρούνται από το Τμήμα Μηχανο-
λόγων Μηχανικών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
Επίσης, χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή του διδακτικού - ερευ-
νητικού του έργου. Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιούνται 
αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος με σκοπό την υλο-
ποίηση σεμιναρίων, εξετάσεων πιστοποίησης, διαλέξεων 
κ.α. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις κείμενες διατάξεις. Στον χώρο εγκατάστασης τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7 
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί 
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση 
αναλωσίμων, οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει άλλη σχετική απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη 
για την προστασία των οργάνων και των εγκαταστάσεων 
από βλάβες, την ασφαλή παραμονή του προσωπικού, 
των φοιτητών και επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για 
την απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου.

3. Ο Διευθυντής καταρτίζει την στρατηγική ανάπτυξης 
και στους στόχους του Εργαστηρίου, κατανέμει αρμο-
διότητες στα μέλη και τους συνεργάτες του Εργαστηρί-
ου, καθορίζει την υλοποίηση κάθε έργου ανάλογα με τις 
απαιτήσεις και τους κανόνες του έργου.

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία και διαχείριση του Εργαστηρίου, τη χρησιμο-
ποίηση Η/Υ και άλλων υποδομών, μηχανημάτων και 
υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή εργαζομέ-
νων (προσωπικού, συνεργατών, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους όπου τηρούνται οι προβλεπόμενοι κα-
νόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως άνω 
μηχανημάτων και υλικών και εγκαταστάσεών του από 
βλάβες.

5. Η χρησιμοποίηση αρχείων, βιβλίων, ηλεκτρονικών 
μέσων και ειδικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που 
διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά 
όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη δι-
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εξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, 
στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.

6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 8 
Πόροι Εργαστηρίου

Οι πόροι του εργαστηρίου στηρίζονται σε πιστώσεις 
που προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις και δαπά-
νες ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιου-
σία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα 
με τις διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κεί-
μενης νομοθεσίας. Επιπλέον, οι πόροι του εργαστηρίου 
μπορούν να προέρχονται και από:

- Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, καινοτομιών και την εκπόνηση μελετών που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

- Την παροχή υπηρεσιών κατ’ αναλογία με τις κείμενες 
διατάξεις.

- Τις δωρεές, τις κληροδοσίες ή τις κληρονομιές που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή στο 
Εργαστήριο για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

- Τις ειδικές εισφορές και τις χρηματοδοτήσεις από 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

- Έσοδα από την διάθεση νέων ερευνητικών ή εν γέ-
νει επιστημονικών προϊόντων ή την χρήση πνευματικής 
ιδιοκτησίας αποτελεσμάτων προγραμμάτων ή πατεντών 
του εργαστηρίου.

- Τη διεξαγωγή συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων.

- Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων 
και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.

- Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
- Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου γίνεται από 

τον ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή 
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 

ή κρίνεται απαραίτητο με απόφαση του Διευθυντή για 
το Εργαστήριο:

- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

- Αρχείο αλληλογραφίας.
- Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και χρεώσεων.
- Φάκελος ετήσιου προϋπολογισμού, οικονομικών 

στοιχείων έτους και απολογισμού δραστηριοτήτων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 10 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι Εργαστήριο Ρευστο-
μηχανικής και Ρευστοδυναμικών Μηχανών - Laboratory 
of Fluid Mechanics και Turbomachinery, και ο διακριτικός 
του τίτλος είναι «ΕΡΡΜ» στα Ελληνικά, όπως και «FMTL» 
στα Αγγλικά. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώ-
ρους που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον 
εσωτερικό «Εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Ρευστο-
δυναμικών Μηχανών» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά 
του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα «University of the Peloponnese» και «Laboratory 
of Fluid Mechanics και Turbomachinery» και διακριτικό 
τίτλο «FMTL» χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενό-
γλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11. 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 2 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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*02049581011200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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