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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (TEXNEΣ)/
Laboratory for Sound and Video Technology
(ARTS-Lab)» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και καθορισμός του εσωτερικού του
Κανονισμού.

2

Μετατροπή, κατάργηση και ίδρυση θέσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών.

3

Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας» στο Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής
Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3940
(1)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (TEXNEΣ)/
Laboratory for Sound and Video Technology
(ARTS-Lab)» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και καθορισμός του εσωτερικού του
Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1268/1982, (Α' 87)
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011
(Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρ-

Αρ. Φύλλου 1186

θρο 60 του ν. 4386/2016 (Α'83) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την υπ' αριθμ. 25/15.02.2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Την υπ' αριθμ. 31/24.3.2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Εργαστήριο
Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (Τε.Χ.Ν.Ες)/Laboratory
of Sound and Video Technology (ARTS-Lab)» το οποίο
εξυπηρετεί διδακτικές, καλλιτεχνικές και ερευνητικές
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: της ακουστικής, της
ηλεκτροακουστικής, της ψυχοακουστικής και της λήψης
και της επεξεργασίας ήχου και εικόνας.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Ι. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών, καλλιτεχνικών και ερευνητικών
αναγκών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητάς του όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 του παρόντος.
ΙΙ. Την υποστήριξη, παραγωγή και προώθηση πρωτότυπης μορφής έρευνας με αντικείμενο όπως τα προαναφερόμενα στο άρθρο 1 με τη μορφή πολυμέσων για
χρήση σε προγράμματα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.
ΙΙΙ. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, εργαστηρίων,
συναυλιών και ηχογραφήσεων με αντίστοιχη ερευνητική
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και τεχνική υποστήριξη, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς επίσης και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων, καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και ερευνητών.
ΙV. Την καταγραφή, επεξεργασία αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού με σκοπό τη συντήρηση, οργάνωση
ώστε να είναι διαθέσιμο για περαιτέρω έρευνα.
V. Την ανάπτυξη και ενθάρρυνση διεπιστημονικών,
ερευνητικών προσεγγίσεων στην επίλυση ζητημάτων
που αφορούν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
VI. Την υποστήριξη προγραμμάτων και την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν
τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
VII. Τη συνεχή ενημέρωση των μελών του για τις εξελίξεις στους τομείς ενδιαφέροντος του εργαστηρίου.
VIII. Την εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών, φορέων και οργανισμών στα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου.
IX. Τη διεξαγωγή ερευνών για την προώθηση των συναφών γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Χ. Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, βιβλιοθήκες
και καλλιτεχνικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν συναφές αντικείμενο και οι επιστημονικοί τους στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
XI. Τη συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην εκπαίδευση και υποστήριξη
των εκπαιδευτικών στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, με σκοπό την εξοικείωση αυτών και των μαθητών
τους στη χρήση νέων τεχνολογιών ήχου και εικόνας.
XII. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς,
κοινωνικούς, επιχειρηματικούς και καλλιτεχνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στο
εν λόγω επιστημονικό πεδίο ώστε να συμβάλλουν στην
υποβολή και υποστήριξη προτάσεων που εμπίπτουν στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
XIII. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε
κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο π.δ. 159/1984 (Α' 53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτορες και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γενικότερα σε Τμήματα του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό
αποτελείται από Καθηγητές και Λέκτορες, καθώς και
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του
οικείου εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
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Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου
28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α' 159), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Α' 148).
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 (Α' 87),
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, καθώς και η υπογραφή
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχωρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 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 λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την κατανομή των
εργασιών σε όσους συμμετέχουν στη λειτουργία του
εργαστηρίου, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και
για την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του, σε ερευνητές
ή σε ασκούμενους φοιτητές, που έχουν ειδική επί των
οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον
διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί.
5. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) την υποστήριξη του εργαστηρίου.
6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
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των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
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ηχογραφήσεων και σχετικού υλικού, βιβλίο μεταβολών
προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να
τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται
για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ/τος 159/1984 (Α' 53).
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
στ. Τα συνέδρια και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Τις πωλήσεις των εκδόσεων και των παραγωγών του
εργαστηρίου.
η. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (Τε.X.N.Eς)/Laboratory of Sound
and Video Technology (ARTS-Lab)». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο
και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - UNIVERSITY OF MACEDONIA»
και στον εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΤΕΧΝΕΣ) - LABORATORY OF SOUND AND
VIDEO TECHNOLOGY (ARTS-LAB)» και έχει ως έμβλημα
στα έγγραφά της το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βαθμολόγιο και παρουσιολόγιο φοιτητών και ασκουμένων, βιβλίο περιουσιακών
στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, αρχείο

Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
Ι

Αριθ. 972/7526
Μετατροπή, κατάργηση και ίδρυση θέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

(2)

Η ΠΡΥΤANΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/ 2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 27
του ν. 4386/2016, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/ 2011, όπως ισχύει.
3. Τη με αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
4. Το γεγονός ότι η διαδικασία ένταξης των παρακάτω στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. έχει ολοκληρωθεί.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Όλα τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου των κατωτέρω, διαπιστώνουμε ότι:
Μετατρέπονται αυτοδίκαια οι οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις που κατείχαν τα παρακάτω υπηρετούντα μέλη
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), οι οποίοι εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από τις κατηγορίες
μελών Ε.Τ.Ε.Π., μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε αντίστοιχες
θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας μελών Ε.ΔΙ.Π., με ταυτόχρονη κατάργηση της
θέσης Ε.Τ.Ε.Π. ή Διοικητικού Προσωπικού που κατείχαν, από την έναντι του κάθε ονόματος ημερομηνία ανάληψης
καθηκόντων σε θέση Ε.ΔΙ.Π., ως εξής:
Α. Θέσεις Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΕΤΕΠ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΔΙΠ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΔΙΠ

1

Αικατερίνη

Χρήστος

ΠΕ Οργανική

ΠΕ Οργανική

Βούρδα

3.9.2014

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10100

Τεύχος Β’ 1186/04.04.2017

2

Γκορτζής

Ελευθέριος

Γεώργιος

ΠΕ Οργανική

3

Διπλάρου Τζωρτζάτου

Θεώνη

Διονύσιος

ΠΕ Προσωποπαγής ΠΕ
4.9.2014
Προσωποπαγής

4

Ζήση

Γεωργία

Δημήτριος

ΠΕ Οργανική

ΠΕ Οργανική

4.9.2014

5

Ηλίας

Αριστείδης

Γεώργιος

ΠΕ Οργανική

ΠΕ Οργανική

16.9.2014

6

Καρούτσος

Ευάγγελος

Κωνσταντίνος

ΠΕ Οργανική

ΠΕ Οργανική

22.9.2014

7

Κουλούρη

Ευσταθία

Γεώργιος

ΠΕ Οργανική

ΠΕ Οργανική

9.9.2014

8

Μακρής

Κωνσταντίνος Απόστολος

ΠΕ Οργανική

ΠΕ Οργανική

9.9.2014

9

Πυριόχου

Αναστασία

Παναγιώτης

ΠΕ Οργανική

ΠΕ Οργανική

2.9.2014

10

Σουλιώτης

Γεώργιος

Θεόδωρος

ΠΕ Οργανική

ΠΕ Οργανική

2.9.2014

11

Στεφανόπουλος Παναγιώτης

Γεώργιος

ΠΕ Οργανική

ΠΕ Οργανική

4.9.2014

12

Τσιπιανίτης

Κωνσταντίνος

ΠΕ Οργανική

ΠΕ Οργανική

15.2.2016

Δημήτριος

ΠΕ Οργανική

3.9.2014

Β. Θέσεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Τσίγκανος

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΙΧΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

Παναγιώτης Γεώργιος

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΔΙΠ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

ΠΕ Πληροφορικής, Οργανική ΠΕ Οργανική

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ
ΕΔΙΠ
25.6.2014

Γ. Θέσεις υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΤΡΟ- ΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΠΗ ΣΕ ΘΕΣΗ Υ Π Η Ρ Ε ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΕΔΙΠ (ΚΑΤΗ- ΣΙΑΣ
ΣΕ
ΓΟΡΙΑ)
ΘΕΣΗ ΕΔΙΠ

1

Αλεξοπούλου

Ειρήνη

Ευστάθιος

ΠΕ Μηχανικών Μεταλ- ΠΕ
27.6.2014
λείων Μεταλλουργών, Προσωρινή
Προσωρινή

2

Ανδρεοπούλου

Ουρανία

Γεώργιος

ΠΕ Παιδαγωγών Νηπια- ΠΕ
6.6.2014
γωγών, Προσωρινή
Προσωρινή

3

Γεωργακόπουλος

Αναστάσιος

Γεώργιος

ΠΕ Διοικητικού -Οικο- ΠΕ
νομικού, Οργανική
Οργανική

4

Γιαννακάς

Άρης

Επαμεινών- ΠΕ Χημικών, Προσωπο- ΠΕ Προσω- 30.5.2014
δας
παγής
ποπαγής

5

Γραφανάκη

Κατερίνα

Αθανάσιος

ΠΕ Ιατρών, Προσωρινή ΠΕ
10.5.2016
Προσωρινή

6

Δασκάλου

Βικτωρία

Χαράλαμπος

ΠΕ Πληροφορικής ει- ΠΕ
δικότητας Επιστήμης Οργανική
των Υπολογιστών, Οργανική

7

Δημητρέλλος

Γεώργιος

Νικόλαος

ΠΕ Δασολογίας και Φυ- ΠΕ
2.6.2014
σικού Περιβάλλοντος, Προσωρινή
Προσωρινή

8

Διονυσοπούλου

Σταυρούλα

Παναγιώτης

ΠΕ Διοικητικού -Οικο- ΠΕ
νομικού, Οργανική
Οργανική

9

Δρακοπούλου

Λαμπρινή

Νικόλαος

ΠΕ Χημικών,
Προσωρινή

10

Δράκος

Ιωάννης

Μιχαήλ

ΠΕ Πληροφορικής ειδι- ΠΕ
κότητας Μηχανικών ΗΥ, Οργανική
Οργανική

3.6.2014

30.6.2014

24.6.2014

ΠΕ
24.6.2014
Προσωρινή
10.6.2014

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1186/04.04.2017

10101

11

Καραβατσέλου

Ευανθία

Ιωάννης

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μη- ΠΕ
27.6.2014
χανικών, Προσωρινή
Προσωρινή

12

Κατσουγκράκη

Πηγή

Παναγιώτης

ΠΕ Διοικητικού ΠΕ
Οικονομικού, Οργανική Οργανική

24.6.2014

13

Κουστουμπάρδης

Παναγιώτης

Νικόλαος

ΠΕ Μηχανικών,
Οργανική

ΠΕ
Οργανική

19.6.2014

14

Λαμπροπούλου

Παρασκευή

Γεώργιος

ΠΕ Διοικητικού ΠΕ
Οικονομικού, Οργανική Οργανική

30.5.2014

15

Λεοντίου

Αρετή

Ανδρέας

ΠΕ Χημικών, Προσωπο- ΠΕ Προσω- 30.5.2014
παγής
ποπαγής

16

Μανδέλλος

Γεώργιος

Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών,
Οργανική

17

Μετάφας

Πέτρος

Ευάγγελος

ΠΕ Διοικητικού -Οικο- ΠΕ
νομικού, Οργανική
Οργανική

18

Μηχανετζής

Γεώργιος

Παναγιώτης

ΠΕ Μηχανολόγων Μη- ΠΕ
12.6.2014
χανικών, Προσωρινή
Προσωρινή

19

Οικονόμου

Γεώργιος Πέτρος

Κωνσταντίνος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μη- ΠΕ
24.6.2014
χανικών, Προσωρινή
Προσωρινή

20

Παπαθανασόπουλος Φώτιος

Σπήλιος

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μη- ΠΕ
30.6.2014
χανικών, Προσωρινή
Προσωρινή

21

Παρασκευόπουλος

Παρασκευάς

Γεώργιος

ΠΕ Γεωτεχνικών,
Οργανική

22

Ράικου

Αναστασία

Κωνσταντίνος ΠΕ Φιλολογίας, Παιδα- ΠΕ
2.6.2014
γωγικής & Ψυχολογίας, Προσωρινή
Προσωρινή

23

Ρήγκου

Μαρία

Ιωάννης

ΠΕ Πληροφορικής ειδι- ΠΕ
κότητας Μηχανικών ΗΥ, Οργανική
Οργανική

24

Σάκκουλα

Ελένη

Δημήτριος

ΠΕ Χημικών,
Προσωρινή

25

Σαλμάς

Κωνσταντίνος

Ηλίας

ΠΕ Χημικών Μηχανι- ΠΕ
30.5.2014
κών, Προσωρινή
Προσωρινή

26

Σερπετσιδάκη

Άννα

Ιωάννης

ΠΕ Γεωτεχνικών,
Οργανική

ΠΕ
Οργανική

30.5.2014

27

Σιμώνη

Ελένη

Κωνσταντίνος ΠΕ Διοικητικού -Οικο- ΠΕ
νομικού, Οργανική
Οργανική

23.6.2014

28

Σπανού

Σοφία

Αλέξανδρος

ΠΕ Βιολόγων,
Προσωρινή

ΠΕ
2.6.2014
Προσωρινή

29

Τσίντζου

Αλεξάνδρα

Παναγιώτης

ΠΕ Χημικών, Οργανική

ΠΕ
Οργανική

30

Φωτοπούλου

Βασιλική

Σπυρίδων

ΠΕ Διοικητικού ΠΕ
Οικονομικού, Οργανική Οργανική

31

Χαρμπίλα

Βασιλική

Ιωάννης

ΠΕ Φυσικών,
Προσωρινή

ΠΕ
17.6.2014
Προσωρινή

32

Χρυσοχοΐδης

Νικόλαος

Αθανάσιος

ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών, Οργανική

ΠΕ
Οργανική

ΠΕ
Οργανική

ΠΕ
Οργανική

27.6.2014
3.6.2014

30.5.2014

6.6.2014

ΠΕ
30.6.2014
Προσωρινή

30.5.2014
2.6.2014

30.6.2014

Δ. Συνεπεία των παραπάνω ρυθμίσεων των παραγράφων Α, Β και Γ:
Καταργούνται δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας ΠΕ ΕΤΕΠ
Καταργούνται τριάντα τρεις (33) θέσεις διοικητικού προσωπικού των παρακάτω κλάδων ή ειδικοτήτων:
Μία (1) ΠΕ Πληροφορικής
Μια (1) ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
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Μια (1) ΠΕ Παιδαγωγών Νηπιαγωγών
Επτά (7) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Πέντε (5) ΠΕ Χημικών
Μια (1) ΠΕ Ιατρών
Μία (1) ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης των
Υπολογιστών
Μια (1) ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Δυο (2) ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Μηχανικών ΗΥ
Τρείς (3) ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Δυο (2) ΠΕ Μηχανικών
Δυο (2) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
Δυο (2) ΠΕ Γεωτεχνικών
Μια (1) ΠΕ Φιλολογίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
Μια (1) ΠΕ Χημικών Μηχανικών
Μια (1) ΠΕ Βιολόγων
Μια (1) ΠΕ Φυσικών
3. Ιδρύονται, από μετατροπή, σαράντα πέντε (45) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ ΕΔΙΠ
Οι ως άνω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών
που τις κατέχουν.
Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πάτρα, 20 Μαρτίου 2017
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθ. 1653
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας» στο Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής
Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/8-12-2014, τ.Α') «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/28-05-2013,
τ.Α') «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195).
4. Το απόσπασμα πρακτικών της 7ης συνεδρίασης της
Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής (14.03.2017).
5. Την απόφαση 10/21.03.2017 της 102ης συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Γνώσης και Αβεβαιότητας».
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98, τ.Α')
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ότι το εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας» στο Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού λειτουργίας ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το «Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας», το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές
και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της
γνώσης και αβεβαιότητας.
Άρθρο 2
Αντικείμενα δραστηριότητας
Περιοχή δραστηριότητας του Εργαστηρίου είναι το
γνωστικό αντικείμενο της γνώσης και της αβεβαιότητας,
καθώς και οι ακόλουθες στενά σχετιζόμενες περιοχές:
i. Ασαφή μαθηματικά
ii. Σημασιολογικός ιστός
iii. Οπτικοποίηση της πληροφορίας
iν. Τεχνητή νοημοσύνη
v. Ανάκτηση πληροφορίας
vi. Προσαρμογή στο χρήστη
vii. Πολιτισμική πληροφορική
viii. Κοινωνικά δίκτυα
ix. Ευφυείς πόλεις
x. Ευφυή περιβάλλοντα
Άρθρο 3
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
i. Την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των διδακτικών
αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και άλλων Τμημάτων του ιδρύματος σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
ii. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη
συνδρομή στην πραγματοποίηση συναφών μελετών στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
iii. Την εκπόνηση πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
iv. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
v. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα καθώς
και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις.
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vi. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
vii. Τη διοργάνωση, υποστήριξη και φιλοξενία Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.
viii. Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών
σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε μορφής οργανισμούς.
Άρθρο 4
Προσωπικό και μέλη
Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, καθώς και από μέλη του
λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που
τοποθετούνται στο Εργαστήριο από τα αρμόδια όργανα.
Πέραν του ανωτέρω προσωπικού, μέλη του Εργαστηρίου είναι επίσης, μετά από σχετική απόφαση του
Διευθυντή που κοινοποιείται στη Γ.Σ. του Τμήματος και
καταγράφεται στα πρακτικά της:
i. Οι μεταδιδάκτορες που εκπονούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο.
ii. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν τη διδακτορική τους έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο.
iii. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία σε συνεργασία με το Εργαστήριο
και/ή προσφέρουν σε αυτό έργο στο πλαίσιο της κάλυψης της υποχρέωσής τους για προσφορά έργου προς το
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
iv. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία σε συνεργασία με το Εργαστήριο.
v. Οι φοιτητές που προσφέρουν έργο στο εργαστήριο
στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.
vi. Οι κάθε είδους συνεργαζόμενοι ερευνητές.
vii. Εθελοντές
Άρθρο 5
Διοίκηση
Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που
είναι Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Ο Διευθυντής ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και η θητεία του είναι τετραετούς διάρκειας. Ο Διευθυντής ασκεί
τις εξής αρμοδιότητες:
i. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Εργαστηρίου.
ii. Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου.
iii. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο και
το τριετές πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και
μεριμνά για την τήρησή του.
iv. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
v. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
vi. Μεριμνά για την κατανομή και διάθεση των χώρων
και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
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vii. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
viii. Υποβάλλει ετήσιο απολογισμό του έργου και της
διαχείρισης στον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας,
Διοίκησης και Πληροφορικής.
Στη διοίκηση του Εργαστηρίου συμμετέχει επίσης ο
Αναπληρωτής Διευθυντής που είναι Καθηγητής ή Λέκτορας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή που
κοινοποιείται στη Γ.Σ. του Τμήματος και καταγράφεται
στα πρακτικά της. Οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή
Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή που
κοινοποιείται στη Γ.Σ. του Τμήματος και καταγράφεται
στα πρακτικά της.
Άρθρο 6
Έδρα και χώροι
Το Εργαστήριο εδρεύει στο χώρο που έχει διατεθεί
για την εγκατάσταση της Ερευνητικής Ομάδας Γνώσης
και Αβεβαιότητας, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στην Τρίπολη. Χώρος του Εργαστηρίου είναι
επίσης κάθε χώρος που ειδικά διατίθεται για την εγκατάσταση του Εργαστηρίου ή ενοικιάζεται για τη διεξαγωγή
του έργου του. Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει
πινακίδα με τον πλήρη τίτλο του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Λειτουργία
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες:
i. To Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό.
ii. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορίζει μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
iii. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή
των εργαζομένων (προσωπικού, μελών, επισκεπτών)
στους χώρους του καθώς και στην προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του από βλάβες.
iv. H χρήση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους
ερευνητές που έχουν σχετική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητός εξοπλισμός ο οποίος παραδίδεται για
τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφεται, μετά τη χρησιμοποίηση του, στην κατάσταση που είχε παραδοθεί.
v. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες
διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργα-
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στηρίου, η πρόσληψη διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή.
Άρθρο 8
Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
i. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
ii. Τη διάθεση νέων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.
iii. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και,
iv. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
i. Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.
ii. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
iii. Αρχείο δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών.
iv. Βιβλίο μελών.
Η τήρηση των ανωτέρω γίνεται σε ψηφιακή μορφή. Με
απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
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Άρθρο 10
Τίτλος
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Γνώσης και
Αβεβαιότητας» και ο διακριτικός του τίτλος είναι «ΓΑΒ LAB».
Για την επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ο τίτλος «Knowledge and Uncertainty Research
Laboratory» και ο διακριτικός τίτλος «ΓΑΒ LAB».
Άρθρο 11
Τεκμήριο Αρμοδιότητας
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός δύναται να αναθεωρηθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μετά από σχετική εισήγηση
του Διευθυντή.
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουργία και την αποστολή του Εργαστηρίου, αρμόδιο όργανο
είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών.
Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 28 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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