
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. της 
Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

2 Ίδρυση Κλινικής Μοριακής Ιατρικής του Τομέα 
Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και έγκριση του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας της.

3 Μετονομασία Τομέα και τροποποίηση γνωστικών 
αντικειμένων Τομέων του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πα-
τρών.

4 Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας Κλινικών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

5 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρ-
μοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής» και 
ένταξή του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανι-
κών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 32307 (1)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. της 

Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 9 του άρθρου 27 του 

ν. 4386/2016 (Α΄83).
2. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.7.2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την από 29.06.2020 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

4. Την προηγούμενη γνώμη του Τομέα Μεταλλουργίας 
και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής.

5. Την από 17.01.2020 αίτηση του Ηλία Σαμμά.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-

πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου, καθορίζεται:
το γνωστικό αντικείμενο του μέλους Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Ηλία Σαμμά του Πού-
λου, ο οποίος υπηρετεί στο εργαστήριο Εμπλουτισμού 
Μεταλλευμάτων του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολο-
γίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλ-
λουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως εξής:

«Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλ-
λευμάτων και Βιομηχανικών Υλικών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

    Αριθμ. 24173 (2)
Ίδρυση Κλινικής Μοριακής Ιατρικής του Τομέα 

Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης και έγκριση του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας της. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) 

με τις οποίες αντικαταστάθηκε ο τίτλος του Κεφαλαίου 
Ε’ του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114) ως εξής: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ» και προστέθηκαν άρθρα 28Α και 29Α στον 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) την παρ. 7 του άρθρου 42 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, 
διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 809/Υ.Ο.Δ.Δ./03-10-2019) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών, 
από 01-9-2019 έως 31-8-2022.

3. Τα άρθρα 115 και 117 του ν. 4692/2020 «Αναβάθ-
μιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’  111) και 
την κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και Επικρατείας υπό στοιχεία 77561/Ζ1/
19-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για 
την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των 
Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονά-
δων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Ερ-
γαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481).

4. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

4.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 3007/30-10-2019) και

4.2. Την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής για τη 
θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, δομή, οργάνω-
ση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 2913/23-7-2015).

5. Την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Γ.Ν. Παπαγεωργίου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 562/
13-4-2020) που αφορά στην έγκριση της εγκατάστασης 
και λειτουργίας στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου της Κλινικής Μο-
ριακής Ιατρικής.

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του 
Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 12/13-5-2020).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (έκτακτη συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 32/14-05-2020).

8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 17/28-05-2020) για την ίδρυση Κλινικής Μοριακής 
Ιατρικής του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και σχετικά με την έγκριση του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της.

9. Την έκθεση σκοπιμότητας για την ίδρυση της Κλι-
νικής Μοριακής Ιατρικής του Τομέα Παθολογίας του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
3026/11 και 16-6-2020) για την Ίδρυση Κλινικής Μορι-
ακής Ιατρικής του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σχετικά με την έγκριση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της.

11. Το υπ’ αρ. 24581/21-5-2020 έγγραφο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο βεβαιώ-

νεται ότι από τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας της κλινικής δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση της Κλινικής Μοριακής Ιατρικής του Το-
μέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας της, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γνωστικό Αντικείμενο

Ιδρύεται στον Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης η Κλινική Μοριακής Ιατρικής, 
η οποία εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και 
κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής 
Μοριακής Ιατρικής.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Κλινικής 
καθορίζεται με τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 3
Σκοπός και Δραστηριότητες

Στην αποστολή της Κλινικής Μοριακής Ιατρικής συ-
γκαταλέγονται τα εξής:

1) Κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος 
Ιατρικής, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στο 
γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Μοριακής Ιατρικής.

2) Ειδίκευση ιατρών, και άλλων λειτουργών των κλά-
δων υγείας και συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
αυτών στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Μοριακής 
Ιατρικής.

3) Εκτέλεση κλινικού έργου στα αντικείμενα δραστη-
ριότητας της, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσας απόφασης.

4) Παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών στο γνωστικό 
αντικείμενο της Κλινικής Μοριακής Ιατρικής και εξυπη-
ρέτηση των διαφόρων επιστημονικών αναγκών, όταν 
και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σχετικά με 
τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική.

5) Διεξαγωγή βασικής, μεταφραστικής και κλινικής 
έρευνας και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στο 
γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Μοριακής Ιατρικής.

6) Συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων 
με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής.

7) Συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι-
σμούς και οργανισμούς της ημεδαπής για την πραγμα-
τοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου.

8) Οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και 
διαλέξεων.
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Άρθρο 4
Έργο

Το έργο της Κλινικής είναι εκπαιδευτικό, ερευνητικό, 
κλινικό και διαγνωστικό.

Εκπαιδευτικό Έργο
1) Η ανάπτυξη του προγράμματος διδασκαλίας και η 

κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των 
διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων Τμημάτων του ιδρύ-
ματος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δρα-
στηριότητας της Κλινικής, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 του παρόντος.

2) Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής 
επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό 
και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα σπουδών.

3) Η εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Παθο-
λογία, Αιματολογία, Ογκολογία, Παιδιατρική και Κλινική 
Γενετική σε θέματα Κλινικής Μοριακής Ιατρικής και η 
εξειδίκευση σε αυτή. Διακρίνεται σε πρακτική και θεω-
ρητική. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθή-
ματα, διαλέξεις από μέλη του διδακτικού προσωπικού 
και προσκεκλημένους ομιλητές.

4) Η εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών και άλλων 
ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης.

5) Η έκδοση ειδικών συγγραμάτων και κάθε είδους 
εντύπων επιμόρφωσης και ενημέρωσης σχετικά με το 
αντικείμενο της Κλινικής.

Ερευνητικό Έργο
1) Διεξαγωγή βασικής, εφαρμοσμένης και κλινικής 

έρευνας. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση 
και δημοσίευση μελετών βασικής έρευνας, όπως επίσης 
και προκλινικών και κλινικών μελετών κάθε φάσης (I-IV), 
καθώς και την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων 
που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής, 
από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Εργαστη-
ρίου αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη του δι-
δακτικού προσωπικού ή ερευνητές.

2) Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την εκπαί-
δευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στο πλαίσιο της 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστη-
μονικών εργασιών, μετά από απόφαση του Τμήματος 
Ιατρικής.

3) Μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα Κλινικής Μο-
ριακής Ιατρικής.

Κλινικό έργο
1) Παρακολούθηση ασθενών που υποβάλλονται σε 

καινοτόμες θεραπείες.
2) Παροχή συμβουλευτικών καιυποστηρικτικών υπη-

ρεσιών Κλινικής Μοριακής Ιατρικής.
3) Συμβουλευτική στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή 

κλινικών μελετών κάθε φάσης (I-IV), καθώς και μελετών 
με δεδομένα από την καθημερινή κλινική πρακτική. 
O σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η αξιολόγηση των κλι-
νικών μελετών θα διέπεται από το σύνολο των διεθνώς 
αναγνωρισμένων ποιοτικών, ηθικών, μεθοδολογικών και 
επιστημονικών προδιαγραφών (ICH/GCP).

Άρθρο 5
Προσωπικό

Η Κλινική Μοριακής Ιατρικής στελεχώνεται σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία από:

1) Καθηγητές του Τμήματος ή της Σχολής, των οποί-
ων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα της 
Κλινικής.

2) Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
καθώς και μέλη του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού.

3) Μέλη Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται 
στην Κλινική σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4) Επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού και εξειδι-
κευμένους επιστήμονες.

5) Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ/ 
Ερευνητικά κέντρα ή σε άλλες κλινικές του Τμήματος και 
συνεργάζονται κατά περίπτωση με την Κλινική.

6) Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, βιολόγους 
και τεχνολόγους και διοικητικούς υπαλλήλους που συμ-
μετέχουν στην εκτέλεση έργων της Κλινικής.

Άρθρο 6
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής της Κλινικής εκλέγεται από τον Τομέα 
Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής και ασκεί τις αρμο-
διότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις 
σχετικές αρμοδιότητες συγκαταλέγονται:

1) συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου της Κλινικής,

2) υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας της Κλινικής και μέριμνα για 
την τήρηση του,

3) μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων της Κλινικής,

4) εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό,

5) υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων της 
Κλινικής,

6) υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την 
Κλινική,

7) εκπροσώπηση της Κλινικής στα αρμόδια όργανα 
του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 7
Εγκατάσταση

Η Κλινική Μοριακής Ιατρικής εδράζεται στο Νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου και περιλαμβάνει 10 κλίνες για 
ασθενείς που θα υποβάλλονται σε καινοτόμες θεραπείες 
στην κλινική πρακτική ή στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Κλινικής περιλαμβάνεται 
τακτικό εξωτερικό Ιατρείο για την παρακολούθηση των 
ασθενών.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα

Οι πόροι και τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
1) Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
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υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2) Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Ιατρικής 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

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

4) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης για τους σκοπούς της Κλινικής.

6) Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαι-
ωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προϊόντων που 
ανήκουν ή παρήχθησαν στην Κλινική.

7) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες της Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία:

1) Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.
2) Βαθμολόγιο φοιτητών.
3) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, 

εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών και οργάνων.
4) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
5) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6) Αρχείο φιλοξενούμενων (εθελοντών πειραματοπρο-

σώπων και/ή ασθενών).
7) Αρχεία παρακολούθησης του κλινικού έργου.
8) Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τη-

ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απα-
ραίτητο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1) Ο τίτλος της Κλινικής είναι: «Κλινική Μοριακής Ιατρι-
κής», ο οποίος αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με 
το λογότυπό του. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία 
του Διευθυντή αναγράφονται στους χώρους που η Κλι-
νική είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί.

2) Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύ-
κλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
και στον εσωτερικό κύκλο «Κλινική Μοριακής Ιατρικής», 
όμοια με αυτή του Τμήματος και την προσθήκη του τίτ-
λου καθώς και του λογότυπου.

3) Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιείται για την ξενόγλωσση αλληλο-
γραφία της Κλινικής.

Άρθρο 11
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. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

 Αριθμ. 864/24205 (3)
Μετονομασία Τομέα και τροποποίηση γνωστι-

κών αντικειμένων Τομέων του Τμήματος Ιατρι-

κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-

στημίου Πατρών. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), όπως ισχύ-

ουν.
β) Του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα: το άρθρο 1 «Δι-
άρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή 
των Α.Ε.Ι.», το άρθρο 2 «Ορισμοί», το άρθρο 10 «Ίδρυση 
και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα», το άρθρο 
13 «Σύγκλητος», το άρθρο 15 «Πρύτανης Αντιπρυτάνεις» 
και το άρθρο 84 «Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις Κε-
φαλαίων Α’ έως Ε’», όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 11 του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 3899), όπως ισχύουν.

δ) Του άρθρου 2 του ν.  3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) όπως ισχύουν.

ε) Του π.δ.  789/1980 «Περί ιδρύσεως Κλινικών και 
Εργαστηρίων εις την Ιατρικήν Σχολήν του Πανεπιστη-
μίου Πατρών» (Α’ 194) και του π.δ. 10/2002 «Εσωτερικός 
Κανονισμός λειτουργίας των Κλινικών Νευρολογίας και 
Μαιευτικής - Γυναικολογικής και των Εργαστηρίων Ακτι-
νολογίας και Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών» (Α’ 5).

στ) Της υπό στοιχεία Α3β/οικ. 10638/1988 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Υγείας, Προστασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων «Εγκατάσταση και λειτουργία 
Πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και ειδικών 
μονάδων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Περιφερειακό 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας» (Β’ 515).

ζ) Της υπό στοιχεία B1/96/1983 απόφασης του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων«Σύσταση Το-
μέων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών» 
(Β’ 77), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπό 
στοιχεία 15881/Β1/2004 απόφασης «Κατάτμηση του 
Παθολογικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών» (Β’ 497).

2) Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδριάσεις 
766/11.05.2020 και 760/17.2.2020).

3) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 168/22.6.2020).

4) Την υπ’ αρ. 54/22377/29.9.2015 απόφαση του Συμ-
βουλίου Ιδρύματος περί διορισμού της Καθηγήτριας 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  
Βενετσάνας Κυριαζοπούλου του Ελευθερίου στη θέση 
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της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών που δημο-
σιεύθηκε στο Υ.Ο.Δ.Δ. 703 και στο ορθό Υ.Ο.Δ.Δ. 728.

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

Τη μετονομασία και τροποποίηση γνωστικών αντι-
κειμένων του Χειρουργικού Τομέα και του Τομέα Παιδι-
ατρικής και Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών όπως έχουν συσταθεί με την υπό στοιχεία  
Β1/96/1983 υπουργική απόφαση (Β’ 77) όπως ισχύει, ως 
ακολούθως:

1. Μετονομάζεται ο Τομέας «Παιδιατρικής και Μαιευτι-
κής - Γυναικολογίας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε Τομέα 
«Υγείας Παιδιού» με τροποποίηση του γνωστικού του 
αντικειμένου, ως ακολούθως:

Ο Τομέας «Υγείας Παιδιού» καλύπτει τα γνωστικά αντι-
κείμενα: Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής.

2. Τροποποιείται το γνωστικό αντικείμενο του Χειρουρ-
γικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Ο Χειρουργικός Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντι-
κείμενα:

Χειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής, Καρδιοθωρακο-
χειρουργικής, Νευροχειρουργικής, Αναισθησιολογίας, 
Οφθαλμολογίας, Ωτορινολαρυγγολογίας, Ουρολογίας, 
Ορθοπαιδικής, Αποκατάστασης Ασθενών με κακώσεις 
του Νωτιαίου Μυελού και Μαιευτικής - Γυναικολογίας.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 24 Ιουλίου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 863/24203 (4)
Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας Κλινικών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (A’ 83), το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (A’ 258).
β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

γ) Του άρθρου 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 3899), όπως 
ισχύουν.

δ)Του π.δ. 789/1980 «Περί ιδρύσεως Κλινικών και Ερ-
γαστηρίων εις την Ιατρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου 
Πατρών» (Α’ 194).

ε)Της υπό στοιχεία Β1/96/1983 απόφασης του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύσταση Το-

μέων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών» 
(Β’ 77), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ) Του π.δ. 262/2000 «Εσωτερικός κανονισμός της 
Παιδιατρικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών» (Α’ 215).

ζ)Του π.δ. 49/2001 «Ίδρυση Παιδοχειρουργικής κλινι-
κής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και 
καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού» (Α’ 38).

η)Του π.δ. 10/2002 «Εσωτερικός κανονισμός λειτουρ-
γίας των Κλινικών Νευρολογίας και Μαιευτικής - Γυναικο-
λογικής και των Εργαστηρίων Ακτινολογίας και Υγιεινής 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών» (Α’ 5).

2) Την απόφαση της υπ’ αρ. 5/10.12.2019 συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης του Χειρουργικού Τομέα του 
Τμήματος Ιατρικής.

3) Την απόφαση της υπ’ αρ. 16.1.2020 συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Παιδιατρικής και Μαιευ-
τικής - Γυναικολογίας του Τμήματος Ιατρικής.

4) Την απόφαση της υπ’ αρ. 760/17.2.2020 Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

5) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση: 168/22.6.2020).

6) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών λει-
τουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής, της Παιδοχειρουρ-
γικής Κλινικής και της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινι-
κής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως καθορίστηκαν με τα 
π.δ. 262/2000 (Α’ 215), 49/2001 (Α’ 38) και 10/2002 (Α’ 5), 
αντίστοιχα, ως ακολούθως:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 262/2000 (Α’ 215) 
προστίθεται η φράση:

«Η Παιδιατρική Κλινική εντάσσεται στον Τομέα Υγείας 
Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών».

2. α) Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 49/2001 (Α’ 38) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η Παιδοχειρουργι-
κή Κλινική εντάσσεται στον Τομέα Υγείας Παιδιού του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών».

β) Όπου στις διατάξεις του π.δ. 49/2001 (Α’ 38) αναφέ-
ρεται ο «Τομέας Παιδιατρικής και Μαιευτικής - Γυναικο-
λογίας» νοείται εφεξής ο «Τομέας Υγείας Παιδιού».

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 10/2002 
(Α’ 5’), μετά την περ. δ) και πριν τη λέξη «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ», 
προστίθεται η φράση: «Η Kλινική Μαιευτικής - Γυναικο-
λογικής εντάσσεται στο Χειρουργικό Τομέα του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Πάτρα, 24 Ιουλίου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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    Αριθμ. 4410/Φ20 (5)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρ-

μοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής» και 

ένταξή του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι-

κών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής 

Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-

πιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού κα-

νονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15, 28 και 29 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 114), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-
πιστημίου στη συνεδρίαση υπό στοιχεία πράξης 18/Θ.8/
22-05-2020 με θέμα «Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο 
“Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και Διαδραστικής Πληρο-
φορικής” και η ένταξή του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μη-
χανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και 
καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού».

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση υπό στοιχεία 
πράξης 32/Θ.7/25-06-2020 με θέμα «Ίδρυση Εργαστη-
ρίου με τίτλο “Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και Διαδρα-
στικής Πληροφορικής” και η ένταξή του στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού».

7. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρ-
μοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής» και την 
ένταξή του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός 
του εσωτερικού του κανονισμού, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και Διαδρα-
στικής Πληροφορικής» και εντάσσεται στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου. Το ως άνω Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές, 
εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές και επιμορφωτικές ανάγκες 
σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, 
την ανάπτυξη εφαρμογών με έντονο κοινωνικό αντίκτυ-
πο ή σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον και την παροχή 
υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών 
προς τους κοινωνικούς εταίρους και τη βιομηχανία.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης και Διαδρα-
στικής Πληροφορικής είναι η κάλυψη των ερευνητικών 
και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε επιλεγμένα 
γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και της Μηχα-
νικής σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και 
μεταδιδακτορικό επίπεδο. Επίσης, σε συνεργασία με τις 
αντίστοιχες μονάδες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-
πιστημίου συμμετέχει σε δράσεις Διά Βίου Εκπαίδευση 
και κατάρτιση σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς του.

Οι ειδικότερες επιστημονικές περιοχές στις οποίες 
δραστηριοποιείται το Εργαστήριο είναι:

I. Έρευνα και ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας υπολογι-
στικών υποδομών σε επιλεγμένες περιοχές μεγάλης 
κοινωνικής σημασίας (ηλικιωμένοι, ασθενείς, κοινωνι-
κή φροντίδα) ή τομείς με σημαντική σημασία για την 
περιφερειακή και εθνική οικονομία (πρωτογενής τομέας, 
τουρισμός).

II. Συνεργατικές τεχνολογίες πληροφορικής και ανά-
πτυξη σχετικών εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρε-
σιών.

III. Κοινωνική υπολογιστική και ανάλυση αναδυόμενων 
φαινομένων μέσω ψηφιακού ίχνους.

IV. Δημιουργία έξυπνων χώρων (smart spaces) δια-
βίωσης, εστιάζοντας σε θέματα που σχετίζονται με μο-
ντελοποίηση συμπεριφορών και γεγονότων της καθη-
μερινότητας, την υποστήριξη της συνεργασίας, και την 
ανάπτυξη φυσικών διεπαφών χρήσης.

V. Πολυτροπικές και φυσικές διεπαφές χρήστη-υπο-
λογιστή.

VI. Συναισθηματική υπολογιστική (affective computing) 
με έμφαση στο σχεδιασμό νέων τρόπων αναγνώρισης 
και επικοινωνίας συναισθηματικών-γνωστικών καταστά-
σεων.

VII. Βιοϊατρική μηχανική και βιοϊατρική πληροφορική.
Στους στόχους του εντάσσεται η συνεργασία με αντί-

στοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, 
Ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και της αλλοδαπής, κα-
θώς και η υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
με στόχο την επιστημονική συμβουλή για επίλυση των 
προβλημάτων τους. Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, 
μεταξύ άλλων, η ανάληψη-αυτοτελώς ή από κοινού με 
άλλους φορείς – ερευνητικών έργων-προγραμμάτων 
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εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών, η υποστήριξη των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
με την δυνατότητα εκπόνησης της Διπλωματικής Εργα-
σίας, η υποστήριξη του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών με ερευνητική κατάρτιση που 
θα προσφέρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες 
και υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες σε θέματα του 
γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου Εφαρμοσμέ-
νης και Διαδραστικής Πληροφορικής, η κοινοποίηση των 
ευρημάτων του μέσω συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων 
και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 
καθώς και η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξένων 
επιστημόνων.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, των οποίων το γνωστι-
κό αντικείμενο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπί-
πτουν στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
Εργαστηρίου, (β) Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 
(Ε.ΔΙ.Π.), (γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), λοιπό 
επιστημονικό προσωπικό που δύναται να τοποθετηθεί 
στο Εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
διοικητικό προσωπικό για την ανάληψη διοικητικών υπο-
χρεώσεων, (δ) συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π. της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής, (ε) εξειδικευμένους επιστήμονες και 
εξωτερικούς συνεργάτες κατάλληλων προσόντων, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται σε επιστημονικά, τεχνικά 
ή διαχειριστικά θέματα των έργων που υλοποιούνται 
και (στ) μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες (που εκπονούν διατριβή υπό την 
επίβλεψη ή συνεπίβλεψη μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου) 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά 
στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση 
ερευνητικών έργων ή/και προσφορά υπηρεσιών από 
το Εργαστήριο.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου, του οποίου το γνωστικό αντι-
κείμενο είναι συναφές με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου και εκλέγεται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου 
εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μπορεί 
να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμί-
δας, αναπληρωτή Καθηγητή ή επίκουρου Καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η μέριμνα για την 
τήρηση του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας και για 

τη στελέχωση του Εργαστηρίου, η εισήγηση στα κα-
τάλληλα όργανα για τον ορισμό των υπευθύνων για τα 
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή 
κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για την 
ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου απαρτίζουν τη Συνέ-
λευση του Εργαστήριου, με καθήκοντα το στρατηγικό 
σχεδιασμό ανάπτυξης του Εργαστηρίου, την κατάρτιση 
και υποβολή στα αρμόδια όργανα του ετήσιου προγράμ-
ματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, τον καθορισμό των 
κανόνων χρήσης των διαθέσιμων υποδομών, καθώς και 
τη διαχείριση επιμέρους θεμάτων όπου αυτό απαιτείται.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου αναπληρώνεται κατά 
την απουσία του από τον Αναπληρωτή Διευθυντή όπως 
ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στεγάζεται σε συγκε-
κριμένους χώρους όπου εγκαθίστανται τα όργανα και ο 
λοιπός τεχνικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για τη 
διενέργεια των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. 
Οι χώροι εγκατάστασης ανήκουν στο Ελληνικό Μεσογει-
ακό Πανεπιστήμιο όπου και τοποθετούνται πινακίδες με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διε-
ξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα 
στο Εργαστήριο, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού 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 εξοπλι-
σμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους, 
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκα-
ταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού 
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία 
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται μετά την χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψή-
φιους διδάκτορες υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Πόροι

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.
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γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

στ. Τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από 
τη διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Σφραγίδα - Τίτλος

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής».

Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, απο-
τυπώνεται σε σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με 
τους τίτλους «Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» και 
«Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών» και 
αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το Ερ-
γαστήριο.

2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστή-
ριο χρησιμοποιεί τον τίτλο “Laboratory of Applied and 
Interactive Computing”, ο οποίος αναγράφεται σε κάθε 
μη ελληνόγλωσσο έντυπό του, αποτυπώνεται σε σφραγί-
δα αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτλους “Hellenic 

Mediterranean University” και “Department of Electrical 
and Computer Engineering” και αναρτάται στους χώρους 
που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

3. Το ακρωνύμιο του Εργαστηρίου είναι LaTiCe και 
προέρχεται από την Αγγλική ονομασία του εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

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

α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξο-

πλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγράφων.
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   

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