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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2527
(1)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Συνόλου Πνευστών Ορ−
γάνων − ΠΝ.Ο.Ε.Σ. − Laboratory for Wind Ensembles
(WELAB)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνι−
κής Πολιτικής και καθορισμός του εσωτερικού του
Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του
Ν. 4310/2014 (8−12−2014, Αρ. Φυλ. Α 258) «Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ.
22α και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
4. Την υπ’ αριθμ. 24/13−5−2015 απόφαση της Συνέλευ−
σης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 25/20−1−2016 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Συ−
νόλου Πνευστών Οργάνων − ΠΝ.Ο.Ε.Σ. − Laboratory for
Wind Ensembles (WELAB)» στο Τμήμα Μουσικής Επιστή−
μης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
και καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανονισμό, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Εργαστήριο Συνό−
λων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟΕΣ) / Laboratory for Wind
Ensembles (WELAB)» το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές
καλλιτεχνικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό
αντικείμενο της μουσικής δημιουργίας και πράξης των
πνευστών οργάνων με έμφαση στην: έρευνα, προστασία,
ανάδειξη, διάδοση, εκτέλεση, διδασκαλία, διεύθυνση και
σύνθεση της μουσικής των πνευστών οργάνων και των
συνόλων τους.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
(i) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο 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.
(ii) Την υποστήριξη, παραγωγή και προώθηση πρωτό−
τυπης μορφής έρευνας και μουσικής δημιουργίας με
αντικείμενο τη μουσική για σύνολα πνευστών, και την
προώθησή της με τη μορφή πολυμέσων.
(iii) Την προώθηση της σύγχρονης σκέψης σε ότι αφο−
ρά στα σύνολα πνευστών οργάνων και της κατανόησης
της κοινωνικής διάστασης και σημασίας τους στην ελ−
ληνική και διεθνή μουσική δημιουργία, με σκοπό τη δη−
μιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην εγχώρια
αλλά και τη διεθνή αγορά και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους,

4350

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή πρακτική αλλά και τη
διασύνδεσή τους με την ιστορική εξέλιξη των συνόλων
των πνευστών οργάνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
(iv) Την ανάπτυξη και ενθάρρυνση διεπιστημονικών
ερευνητικών προσεγγίσεων στην επίλυση ζητημάτων
που αφορούν στα σύνολα των πνευστών οργάνων.
(ν) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς,
κοινωνικούς επιχειρηματικούς και καλλιτεχνικούς φο−
ρείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις
στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο, για την ευρύτερη
διάδοση σύγχρονων αρχών, πρακτικών και τεχνικών
στην έρευνα, έκδοση, εκτέλεση, σύνθεση, διεύθυνση και
διδασκαλία έργων συνόλων πνευστών οργάνων, ώστε
να συμβάλλουν στην υποβολή και υποστήριξη προτά−
σεων που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του
εργαστηρίου.
(vi) Την υποστήριξη προγραμμάτων και την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν
στα σύνολα πνευστών οργάνων.
(νii) Τη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα
των συνόλων πνευστών οργάνων.
(viii) Την εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών φο−
ρέων και οργανισμών στις βασικές αρχές και τεχνικές
των συνόλων πνευστών οργάνων, στις σύγχρονες προ−
σεγγίσεις και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
(ix) Την διεξαγωγή ερευνών για την προώθηση των
συναφών γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου,
όπως αναλύονται στο Άρθρο 1, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με ελληνικές και διεθνείς ανακοινώσεις, εκτε−
λέσεις και δημοσιεύσεις.
(x) Τη συνεργασία με επιστήμονες διαφορετικών επι−
στημονικών πεδίων για την ανάπτυξη διεπιστημονικών
προσεγγίσεων και την ολοκλήρωση των ερευνητικών
προσπαθειών, καθώς και την ανάλυση και υλοποίηση
ολοκληρωμένων εφαρμογών.
(xi) Τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικούς φορείς και Ερευνητικά Κέ−
ντρα / Ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα
οποία έχουν συναφές αντικείμενο και οι επιστημονικοί
τους στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, για την
ανάληψη ερευνητικών πρωτοβουλιών και την ανταλλαγή
έρευνας και ιδεών.
(χii) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε
κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο Π.δ. 159/1984 (ΕτΚ Α΄ 53/1984).
(xiii) Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξε−
ων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαγωνισμών και
συναυλιών με αντίστοιχη ερευνητική και τεχνική υπο−
στήριξη, την πραγματοποίηση ηχογραφήσεων, δημοσι−
εύσεων και εκδόσεων, καθώς επίσης και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημό−
νων, καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και ερευνητών.
(xiν) Την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του ελ−
ληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου συνόλων πνευστών
οργάνων και την διάδοση του στην κοινωνία. Ειδικότερα:
Α) την ανάδειξη ανέκδοτων έργων Ελλήνων συνθετών
για πνευστά μέσω της βασικής έρευνας, προστασίας,
ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης, έκδοσης, δημόσιας εκτέ−
λεσης και ηχογράφησης / δισκογράφησής τους,
Β) τη διάδοση και προαγωγή τεχνικών διδασκαλίας,
μελέτης, διεύθυνσης, σύνθεσης και εκτέλεσης του αντί−

στοιχου ρεπερτορίου μέσω συνεργείων με άλλους εκ−
παιδευτικούς φορείς, συγγραφής μεθόδων εκμάθησης,
διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και εκπαιδευ−
τικών σεμιναρίων και μέσω προσκλήσεων αναγνωρι−
σμένων προσωπικοτήτων στο αντίστοιχο αντικείμενο,
Σημείωση: Με την έννοια «Σύνολα πνευστών οργάνων»
εννοούνται στο εξής μουσικά σύνολα το οποία μπορεί
να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε αριθμό πνευστών ορ−
γάνων καθώς επίσης και όργανα / φωνητικά σύνολα ή
σολίστες που συνδέονται κατά παράδοση με το αντί−
στοιχο ρεπερτόριο όπως πιάνο, άρπα, κοντραμπάσο,
τραγουδιστές, κρουστά όργανα κλπ.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟ−
ΕΣ) / Laboratory for Wind Ensembles (WELAB)» στελε−
χώνεται από διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσω−
πικό που υπηρετεί στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γενικότερα
σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το διδα−
κτικό και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από μέλη
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που η
επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά,
ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου
εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονι−
κού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που
τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμε−
νες διατάξεις. Το προσωπικό του Εργαστηρίου μπορεί
επίσης να αποτελείται από εξωτερικούς συνεργάτες
(ερευνητές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, τεχνικό προ−
σωπικό) κατόπιν αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων.
Άρθρο 4
Εγγραφή και Διαγραφή Μελών
Για την Εγγραφή Μέλους στο «Εργαστήριο Συνό−
λων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟΕΣ) / Laboratory for Wind
Ensembles (WELAB)» απαιτείται
• Η συμπλήρωση και κατάθεση της σχετικής ηλεκτρο−
νικής αίτησης
• Η επισύναψη Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος
σε αρχείο pdf
• Η επισύναψη ενός Σύντομου Βιογραφικού Σημειώ−
ματος σε αρχείο word
• Η επισύναψη μιας φωτογραφίας ταυτότητας
• Η κατάθεση του χρηματικού ποσού των 50 Ευρώ για
εγγραφή ενός εξαμήνου ή 100 Ευρώ για εγγραφή ενός
έτους (ισχύει για Επισκέπτες Ερευνητές).
Ένα μέλος διαγράφεται από το Εργαστήριο όταν
• Δεν τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Εργαστη−
ρίου (Βλ. άρθρο 11)
• Δεν έχει ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες
του Εργαστηρίου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός
έτους.
• Δεν έχει επιστρέψει δανειζόμενο εξοπλισμό / όργα−
να / συγγράμματα στο διάστημα που αναφέρεται στο
έντυπο παραλαβής / παράδοσης.
• Επέστρεψε καταστραμμένο ή με βλάβη εξοπλισμό /
όργανα / συγγράμματα που δανείστηκε και δεν φρό−
ντισε για την έγκαιρη επιδιόρθωση / επισκευή ή αντι−
κατάστασή του.
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• Όταν το κρίνει ο/η Διευθυντής/ντρια και μετά από
τεκμηριωμένη έγγραφη ενημέρωση του μέλους.
• Όταν λήξει ο χρόνος ισχύος της εγγραφής του.
Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι−
ότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνη−
τικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η ει−
σήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό
εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς
και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο.
3. Οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τον παρό−
ντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζεται από
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
Άρθρο 6
Επιτροπή Γνωμοδότησης (Advising Committee)
1. Το «Εργαστήριο Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟ−
ΕΣ) / Laboratory for Wind Ensembles (WELAB)» υποστη−
ρίζεται από τη Επιτροπή Γνωμοδότησης. Η Επιτροπή
Γνωμοδότησης συγκροτείται από τον/την Διευθυντή/
ντρια ως συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη
των δραστηριοτήτων και την επίτευξη των στόχων του
Εργαστηρίου. Η Επιτροπή αποτελείται από τον/ην Δι−
ευθυντή/τρια του Εργαστηρίου, υψηλόβαθμα στελέχη
καλλιτεχνικών φορέων, εκπροσώπους ερευνητικών ιν−
στιτούτων/φορέων, εκπροσώπους ενώσεων/ακαδημιών
που αφορούν στη μουσική, εκπροσώπους εκπαιδευτικών
μουσικής, και ακαδημαϊκούς ερευνητές − συνεργάτες
του Εργαστηρίου. Η Επιτροπή Γνωμοδότησης συνει−
σφέρει στην αναζήτηση και εξασφάλιση συνεργασιών,
στον καθορισμό ερευνητικών προτεραιοτήτων, στην
ανάπτυξη των εσόδων του Εργαστηρίου καθώς και σε
όλες τις κύριες δραστηριότητές του.
2. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Εργαστηρίου είναι μόνιμο
μέλος και προεδρεύει της Επιτροπής Γνωμοδότησης
ενώ είναι και υπεύθυνος/η για τη σύνθεση (ορισμό με−
λών) και λειτουργία της (συνεδριάσεις − ρόλος). Ο μέ−
γιστος αριθμός μελών της Επιτροπής Γνωμοδότησης
είναι 15 ενώ ο αριθμός των μελών της είναι περιττός
αριθμός (5, 7, 9, 11, 13 ή 15 μέλη). Τα μέλη της Επιτρο−
πής Γνωμοδότησης συμμετέχουν σε αυτήν εθελοντικά
και χωρίς αμοιβή. Η διάρκεια της θητείας των μελών
της Επιτροπής Γνωμοδότησης είναι τρία χρόνια, ενώ η
ανανέωση της θητείας του εκάστοτε μέλους μετά την
τριετία ή παύση πριν τη λήξη της θητείας του αποφα−
σίζεται από τον/ην Διευθυντή/ντρια του Εργαστηρίου.
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3. Τα θέματα στα οποία τελείται ψηφοφορία μεταξύ
των μελών της Επιτροπής αποφασίζονται και κατατί−
θενται από τον/ην Διευθυντή/ντρια του εργαστηρίου.
Σε περίπτωση ψηφοφορίας, εφαρμόζεται η πλειοψηφία
επί των παρόντων ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει
η ψήφος του/ης διευθυντή/τριας.
4. Η Επιτροπή Γνωμοδότησης συνεδριάζει το λιγότερο
τρεις φορές το χρόνο ενώ η ημερήσια διάταξη της κάθε
συνεδρίασης αποστέλλεται στα μέλη της τουλάχιστον
μια εβδομάδα πριν την ορισθείσα ημερομηνία. Οι συ−
νεδριάσεις μπορούν να γίνονται για κάποια μέλη και
με τη χρήση τηλεδιάσκεψης. Σε κάθε συνεδρίαση της
Επιτροπής τηρούνται πρακτικά.
Άρθρο 7
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το «Εργαστήριο Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟ−
ΕΣ) / Laboratory for Wind Ensembles (WELAB)» εγκα−
θίσταται σε χώρο που παραχωρείται από το Πανεπι−
στήμιο 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. Το Εργαστή−
ριο δύναται να λειτουργεί και σε παράρτημα το οποίο,
ενδεχομένως, συσταθεί εκτός των εγκαταστάσεων του
Πανεπιστημίου.
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 χρη−
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την κατανομή των
εργασιών σε όσους συμμετέχουν στη λειτουργία του
εργαστηρίου, την παραμονή των εργαζομένων (προσω−
πικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους του, 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
μέλη του ή σε ασκούμενους φοιτητές, που έχουν ειδική
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότη−
ση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη,
τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών,
επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κα−
τάσταση που είχαν παραδοθεί. Τηρούνται έγγραφα
παραλαβής / παράδοσης υλικού τα οποία θα πρέπει
να αναφέρουν το χρονικό διάστημα δανεισμού και τα
στοιχεία του μέλους που τα δανείζεται ενώ θα πρέπει
να έχουν και την υπογραφή του / της Διευθυντή / ντριας
του Εργαστηρίου. Σε περίπτωση επιστροφής / παρά−
δοσης τεχνολογικού εξοπλισμού το οποίο έχει υποστεί
βλάβη κατά την χρήση του, το μέλος του Εργαστηρίου
που το δανείστηκε οφείλει να αναλάβει το κόστος επι−
σκευής ή αντικατάστασής του μέσα σε ένα μήνα από
την ημερομηνία διαπίστωσης του προβλήματος.
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5. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υπο−
στήριξη του εργαστηρίου.
6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών, καλλιτεχνικών και ερευνητικών δρα−
στηριοτήτων του Τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται
κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
Άρθρο 8
Έσοδα − Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του «Εργαστηρίου Συνόλων Πνευστών
Οργάνων (ΠΝΟΕΣ) / Laboratory for Wind Ensembles
(WELAB)» θα γίνεται από ιδίους πόρους οι οποίοι θα
προέρχονται από:
• Την εκτέλεση ερευνητικών, καλλιτεχνικών και εκπαι−
δευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για
ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,
• Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
• Την παροχή συμβουλευτικών και κάθε άλλων υπηρε−
σιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Π.δ. 159/1984,
• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα,
• Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για
τους σκοπούς του εργαστηρίου,
• Τα συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια και εκπαιδευτικά
σεμινάρια, καλοκαιρινά σχολεία (Summer Schools) κλπ,
• Την παροχή εξ αποστάσεως σεμιναρίων στην Ελλη−
νική ή/και Αγγλική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του
και την παρακράτηση του 30% των εσόδων από την
πώληση των δικαιωμάτων πρόσβασης και χρήσης του
σεμιναριακού υλικού,
• Τις εγγραφές των μελών του,
• Τις χορηγίες,
• Την παρακράτηση 20% από έργα και υπηρεσίες
των μελών του Εργαστηρίου για την υλοποίηση των
οποίων χρησιμοποιούνται οι πόροι και οι χώροι του ή
εμφανίζεται το Εργαστήριο ως συνεργαζόμενος φορέας,
• Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: Βαθμολόγιο και παρουσιο−
λογιο φοιτητών και ασκουμένων, Βιβλίο περιουσιακών
στοιχείων, Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ−
γάνων, Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Αρχείο
ηχογραφήσεων και σχετικού υλικού, Βιβλίο μεταβολών
προσωπικού, Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχό−
μενων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί
να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προ−
βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 10
Τίτλος − Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Συνό−
λων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟΕΣ) / Laboratory for Wind
Ensembles (WELAB)». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοι−
χεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται

στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηρι−
οποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι−
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσω−
τερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»
και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά της το αντίστοιχο
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφα του.
Άρθρο 11
Κώδικας Δεοντολογίας
Το «Εργαστήριο Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟ−
ΕΣ) / Laboratory for Wind Ensembles (WELAB)» δεσμεύε−
ται να τηρεί και να προωθεί υψηλά πρότυπα επαγγελμα−
τικής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας, κανόνες και αξίες
για τα μέλη του (ερευνητές, καλλιτέχνες, συνεργάτες,
επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και φοιτητές).
Συγκεκριμένα, τα μέλη του «Εργαστηρίου Συνόλων
Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟΕΣ) / Laboratory for Wind
Ensembles (WELAB)» δεσμεύονται:
• Να είναι ειλικρινή στην αναφορά δεδομένων, απο−
τελεσμάτων, μεθόδων και διαδικασιών, καθώς και στο
καθεστώς δημοσίευσης.
• Να διατηρούν αρχεία των ερευνητικών τους δραστη−
ριοτήτων που αφορούν στη συλλογή δεδομένων, στο
σχεδιασμό της έρευνας, καθώς και στην αλληλογραφία
με τους οργανισμούς (π.χ. οργανωτικές επιτροπές συ−
νεδρίων ή περιοδικά).
• Να μοιράζονται δεδομένα, τα αποτελέσματα, τις
ιδέες, τα εργαλεία, τους πόρους και να είναι ανοιχτοί
στην κριτική και τις νέες ιδέες.
• Να σέβονται τα δικαιώματα που αφορούν σε διπλώ−
ματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, και άλλες
μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μέλη δεν χρησι−
μοποιούν αδημοσίευτα δεδομένα, μεθόδους, ή αποτε−
λέσματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους. Δίνουν
την απαιτούμενη αναγνώριση ή πίστωση κάνοντας τις
σχετικές αναφορές στην έρευνα ενώ αποφεύγουν τη
λογοκλοπή.
• Να βοηθούν στην εκπαίδευση, καθοδήγηση και συμ−
βουλευτική των φοιτητών, να προωθούν την ευημερία
τους και να τους προτρέπουν στο να λαμβάνουν τις
δικές τους αποφάσεις.
• Να αποφεύγουν τις διακρίσεις εις βάρος των συνα−
δέλφων ή των φοιτητών με βάση το φύλο, τη φυλή, την
εθνικότητα, ή άλλους παράγοντες που δεν σχετίζονται
με την επιστημονική επάρκεια και την ακεραιότητά τους.
• Να διατηρούν και να βελτιώνουν την επαγγελματι−
κή τους επάρκεια και τεχνογνωσία μέσω της διά βίου
εκπαίδευσης και μάθησης και να λαμβάνουν μέτρα για
την προώθηση των γνωστικών αντικειμένων του Ερ−
γαστηρίου.
• Να γνωρίζουν και να τηρούν τη σχετική νομοθεσία
και τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Να αποφεύγουν τη δημοσίευση ή υποβολή της ίδιας
εργασίας σε δύο ή περισσότερα διαφορετικά περιοδικά,
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και εξασφάλιση έγγρα−
φης άδειας των εκδοτών τους (editors).
• Να αποφεύγουν τη συζήτηση με τους συναδέλφους
τους εμπιστευτικών δεδομένων από μια εργασία περι−
οδικού στο οποίο είναι αξιολογητές.
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• Την παραποίηση της αλήθειας σε μία αίτηση για
δουλειά ή στο βιογραφικό σημείωμα.
• Το «Εργαστήριο Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟ−
ΕΣ)» και τα μέλη του δεν κάνουν διακρίσεις στα προ−
γράμματα και τις δραστηριότητές τους με βάση τη
φυλή, το χρώμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατο−
λισμό, τη θρησκεία, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, τη
γενετική πληροφορία, και την αναπηρία ή τις συγγενικές
σχέσεις.
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.
Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 2528
(2)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Θεωρητικών και Εφαρ−
μοσμένων Νευροεπιστημών» του Τμήματος Εκπαι−
δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και καθορισμός
του εσωτερικού του Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝHΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του
N. 4310/2014 (8−12−2014, Αρ. Φυλ. Α 258) «Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ.
22α και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 1/8−9−2014 απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 25/20−1−2016 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Θεω−
ρητικών και Εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών» στο Τμή−
μα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορίζουμε τον εσω−
τερικό του Κανονισμό, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο−
λιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το «Εργαστήριο
Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών» το
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οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανά−
γκες στα γνωστικά αντικείμενα των Βασικών και Γνω−
στικών Νευροεπιστημών.
Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών αναγκών του τμήματος Εκπαι−
δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.
2. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη
διεξαγωγή συναφών μελετών στους κατά τα ανωτέρω
τομείς δραστηριότητας.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικο−
τήτων.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά
ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά
ή ξένα, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπί−
πτουν συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκεί−
νους του εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας
και συλλογικότητας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα
(όπως Υπουργείο Παιδείας), οργανισμούς τοπικής αυ−
τοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς,
καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε
να συμβάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη
και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης
προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέ−
ροντα του οικείου εργαστηρίου.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο−
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οι−
κείου τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο.
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ του οικείου Τμήμα−
τος που 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.
2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων πε−
ριλαμβάνονται και οι εξής αρμοδιότητες: ο συντονι−
σμός του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού)
και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση
και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου
και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη
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στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ−
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό
και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εργαστηρίου
εγγράφου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Μακεδονίας σε χώρους που παραχωρούνται σ’
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαία για τη διενέρ−
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. 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 πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμο−
ποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών) στους χώρους καθώς και για την προστα−
σία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεων
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του τμήματος.
6. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υπο−
στήριξη του εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Έσοδα και πόροι
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ίδιους
πόρους και συγκεκριμένα από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β) Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 3 Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
ε) Τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που κα−
ταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από το εργαστή−
ριο είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχό−
μενης αλληλογραφίας, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρ−
χείο ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών
προσωπικού.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 2519
(3)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Λογιστικών Εφαρμογών»
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε−
ων και καθορισμός του εσωτερικού του Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝHΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του
N. 4310/2014 (8−12−2014, Αρ. Φυλ. Α 258) «Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ.
22α και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 13/11−2−2015 απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 25/20−1−2016 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Λο−
γιστικών Εφαρμογών» του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκη−
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανονισμό, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το «Εργαστήριο
Λογιστικών Εφαρμογών» το οποίο εξυπηρετεί εκπαι−
δευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία:
α) της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Λογιστικής
Τυποποίησης και Λογιστικών Αρχών, β) της Διοικητι−
κής Λογιστικής και Κοστολόγησης, γ) της Λογιστικής
Εταιρικών Επιχειρήσεων, Ομίλων και Πολυεθνικών, δ)
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της Φορολογίας και κυρίως ε) των Πληροφοριακών Συ−
στημάτων Λογιστικής.
Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Οργάνω−
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και των άλλων
τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε θέματα
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του
εργαστηρίου.
2. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη
διεξαγωγή συναφών μελετών στα αντικείμενα δραστη−
ριότητας του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προ−
σωπικοτήτων.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά
ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά ή
ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και
συλλογικότητας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, ορ−
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς
και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμ−
βάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και
ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προ−
βλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε
μορφής οργανισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, των οποίων το γνωστικό
αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά και επιστημονικά
ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς
και από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες που
τοποθετούνται στο εργαστήριο, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη−
μίου Μακεδονίας, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρ−
θρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως συμπλη−
ρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται και οι εξής αρμοδιότητες: ο συντονισμός
του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και
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ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχό−
μενου του εργαστηρίου εγγράφου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Μακεδονίας, σε χώρους που παραχωρούνται σ’
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαία για τη διενέρ−
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. 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 πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμο−
ποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και για την προστα−
σία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου
από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσε−
ως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
6. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υπο−
στήριξη του εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
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ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για
τους σκοπούς του εργαστηρίου, και
στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από το εργαστή−
ριο είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχό−
μενης αλληλογραφίας, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο
ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσω−

πικού. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
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