
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Κοινωνικές και 
Μεταναστευτικές Σπουδές (Social and Migration 
Studies)»

2 Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας (Laboratory of 
Biomedical Technology and Digital Health).

3 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κυ-
ριάκου Σιδεράκη του Γεωργίου, μέλους Δ.Ε.Π. 
βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη ορ-
γανική.

4 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ειρή-
νης Δήμου του Κωνσταντίνου, μέλους Δ.Ε.Π. βαθ-
μίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη οργανι-
κή.

5 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Γε-
ωργίου Γαλυφιανάκη του Χαρίδημου, μέλους 
Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη 
οργανική.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 28 και 29 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α΄/7-5-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

3. Την απόφαση της Συνέλευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνε-
δρίαση με αριθμό 25/28-02-2018).

4. Την απόφαση της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνε-
δρίαση με αριθμό 109/05-12-2018).

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμό 103/
19-12-2019) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με 
τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» 
(SOCIAL AND MIGRATION STUDIES), στη Σχολή Κοινωνι-
κών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

6. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) 
στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθμ. 137444/Ζ1 διαπι-
στωτική πράξη της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε-
ων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία 
τριών (3)ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022».

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό 
Διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’114).

8. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
Πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό και τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» (SOCIAL AND MIGRATION 
STUDIES), στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 
την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ερ-
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γαστήριο με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ» (SOCIAL AND MIGRATION STUDIES), το οποίο 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα:

• Κοινωνικές Σπουδές
• Μεταναστευτικές Σπουδές
• Σπουδές Φύλου
• Εκπαίδευση και Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες
• Δίκαιο, ισότητα ευκαιριών και η Ιδιότητα του Πολίτη

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

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

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» 
έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των τμημά-
των της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 
1 της παρούσας απόφασης.

2. Τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα 
του εργαστηρίου, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 
1 της παρούσας απόφασης.

3. Την προαγωγή της έρευνας, συνεργασίας και ανταλ-
λαγής επιστημονικών γνώσεων με άλλα εργαστήρια του 
Ιδρύματος, καθώς επίσης και με εργαστήρια ακαδημαϊ-
κών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συ-
μπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου.

4. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς 
και οργανώσεις συμβάλλοντας στη μελέτη, υποβολή 
προτάσεων και εναλλακτικών/καινοτόμων μεθόδων 
αντιμετώπισης θεμάτων που ανήκουν στα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

5. Την παραγωγή σύγχρονου παιδαγωγικού και ερευ-
νητικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως 
η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλίων και συλλογικών 
τόμων.

6. Την διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, 
συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδη-
λώσεων, καθώς και την πρόσκληση επιστημόνων ανα-
γνωρισμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

7. Την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχη-
ματιστούν σε υπηρεσίες και προϊόντα και μπορούν να 
αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

8. Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφω-
τικών και αναπτυξιακών έργων, δράσεων και μελετών 
από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

9. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-41984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» 
στελεχώνεται από:

1. Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών που το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 της παρούσης

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με τα 
γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνη-
τικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση με το 
Εργαστήριο.

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο 
οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (ΔEΠ) της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με το 
γνωστικό πεδίο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία, και δυνατότητα επανεκλογής για περισσότερες 
από μία φορές, από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής 
Κοινωνικών και ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του 
καθηγητή 1ης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή 
ή του Επίκουρου Καθηγητή και εκλέγεται με τη διαδι-
κασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4-8-2017).

4. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστι-
κού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότε-
ρα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την 
πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και 
τη βαθμίδα του επίκουρου.

5. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ανατίθενται σε αυτόν από την κείμενη νομοθεσία 
και επιπλέον:

• Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια συλλογικά 
όργανα του Πανεπιστημίου

• Συντονίζει και εποπτεύει το διδακτικό και ερευνητικό 
έργο του Εργαστηρίου
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• Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση της Σχολής τον 
ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου, 
καθώς και τον ετήσιο και τριετή απολογισμό των δρα-
στηριοτήτων του Εργαστηρίου

• Μεριμνά για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονι-
σμού, τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο 
προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των πόρων του 
Εργαστηρίου και την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου

• Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για α) τον ορισμό των 
υπολόγων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλι-
σμό και β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
του Εργαστηρίου

• Υπογράφει το σύνολο των διοικητικών εγγράφων 
που αφορούν τη λειτουργία του Εργαστηρίου και είναι 
γενικά υπεύθυνος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία 
του εργαστηρίου

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε χώ-
ρους της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών που παραχωρούνται με απόφαση του Κοσμήτορα, 
για την πραγματοποίηση των ερευνητικών, διδακτικών 
και αναπτυξιακών του δραστηριοτήτων. Στο χώρο εγκα-
τάστασης και λειτουργίας του εργαστηρίου τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου καθώς και τα 
στοιχεία του Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη συνολική λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των απασχολού-
μενων (επιστημονικού προσωπικού, φοιτητών, επισκε-
πτών) στους χώρους, καθώς και για την προστασία των 
οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.

3. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι όροι ασφάλειας και 
υγιεινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνο με 
τα προβλεπόμενα, για κάθε κατηγορία προσωπικού, από 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος 
και τις ισχύουσες διατάξεις

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθο-
ρίζει την προτεραιότητα στη χρήση του εξοπλισμού 
και των χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 
απόφαση.

3. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-

γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα της Σχολής και του Πανεπιστημίου.

4. Ο Εξοπλισμός του Εργαστηρίου που παραχωρείται 
για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου 
επιστρέφεται, μετά τη χρήση του, στην κατάσταση στην 
οποία βρίσκονταν κατά την παράδοσή του

Άρθρο 8
Έσοδα-Πόροι

Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους 
πόρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή 
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος (όπως αυτή 
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).

Ειδικότερα, τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται 
από:

• Αμειβόμενη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εγχώρια, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

• Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

• Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
και καλλιτεχνικών προϊόντων.

• Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

• Κληροδοτήματα, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από φυσι-
κά και νομικά πρόσωπα, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού 
προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την 
υλοποίηση των στόχων του Εργαστηρίου, εφόσον δεν 
τίθενται όροι οι οποίοι αντιβαίνουν στους ιδρυτικούς 
στόχους του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας

• Διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων

• Κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων

• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, στο οποίο καταγρά-
φονται αναλυτικά ο εξοπλισμός, το λογισμικό και τα υλι-
κά που ανήκουν στο Εργαστήριο

• Φάκελος διοικητικών εγγράφων και οικονομικών 
στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος

• Αρχείο επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών και εν 
γένει αρχειακού υλικού

• Αρχείο εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμά-
των που συμμετείχε ή υλοποίησε αυτοτελώς το Εργα-
στήριο

• Αρχείο εκθέσεων δραστηριοτήτων, το οποίο περι-
λαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις, διοργανώσεις 
ημερίδων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών διαλέξεων και 
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συμμετοχές του προσωπικού σε επιστημονικές δραστη-
ριότητες.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται, σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, και κάθε άλλο βιβλίο ή 
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» και αναγράφεται σε κάθε 
έντυπό του.

2. Για την επικοινωνία του Εργαστηρίου με εκπαιδευ-
τικούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού χρησι-
μοποιείται ο αγγλικός τίτλος «SOCIAL AND MIGRATION 
STUDIES»

3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και την προσθήκη του τίτλου 
του καθώς και του λογότυπου.

4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Μετονομασία, Συγχώνευση, Κατάργηση του
Εργαστηρίου

1. Είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάρ-
γηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του Εργαστηρίου, 
καθώς και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του, με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της 
Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της 
Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτε-
ρικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας.

2. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται 
και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Άρθρο 12
Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων Λειτουργίας του
Εργαστηρίου

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Εσωτε-
ρικό Κανονισμό, αρμόδια είναι η Κοσμητεία της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 13
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.

  Κοζάνη, 8 Ιανουαρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

      Αριθμ. 3342 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-

στών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο 

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγεί-

ας (Laboratory of Biomedical Technology and 

Digital Health).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 και 4 του ν. 3794/2009 

«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογι-
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 156) όπως τροποποιήθηκε και 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 (ΦΕΚ 258/Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τε-
χνολογική 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, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις των άρθρ. 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α΄/7-5-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της με αριθμό 35/9-12-2019 συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση με αριθμό 103/
19-12-2019 για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με 
τίτλο: «Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ψηφι-
ακής Υγείας (Laboratory of Biomedical Technology and 
Digital Health)», στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

8. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) 
στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. 137444/Ζ1 διαπι-
στωτική πράξη της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε-
ων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία 
τριών (3)ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022».

9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό 
Διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’114).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει:
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Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(LABORATORY OF BIOMEDICAL TECHNOLOGY AND 
DIGITAL HEALTH)», στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την 
έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση

1. Ιδρύεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο με 
την επωνυμία « Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
και Ψηφιακής Υγείας» (Τίτλος στα αγγλικα: «Laboratory 
of Biomedical Technology and Digital Health», που 
καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο 
γνωστικό αντικείμενο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και 
των εφαρμογών της, ιδίως δε στους επιστημονικούς 
τομείς της εμβιομηχανικής, της βιορρεολογίας-κλινικής 
αιμορρεολογίας, της κλινικής μηχανικής, της ιατρικής 
απεικόνισης-επεξεργασίας βιοσημάτων και εικόνας, των 
βιοαισθητήρων, της τηλεματικής, της ιατρικής πληροφο-
ρικής, των νευρωνικών δικτύων, των νευροεπιστημών, 
των αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας-ιστών, της τεχνο-
λογίας υπερήχων, της εικονικής/επαυξημένης/μικτής 
πραγματικότητας και της τεχνολογίας αποκατάστασης-
ρομποτικής και αυτοματισμών.

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι 
ακόλουθες μονάδες με αντικείμενο:

1) Την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ιατρικών 
δεδομένων με τεχνολογίες Internet/Intranet

2) Την ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση εφαρμο-
γών ιατρικής πληροφορικής.

3) Την ανάπτυξη πρωτότυπων αλγορίθμων για τη θε-
ωρητική πρόβλεψη πρωτεϊνικών δομών που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό φαρμάκων με την 
χρήση αλγορίθμων συνδυαστικής βελτιστοποίησης.

4) Τις εφαρμογές τηλεματικής στο χώρο της υγείας
5) Την Μοντελοποίηση και τον σχεδιασμό των μετα-

βολικών και διαβιβαστικών βιολογικών δικτυωμάτων.
6) Την Διαχείριση μοριακών, γονιδιακών και πρωτεϊ-

νικών δεδομένων.
7) Τις Προσομοιώσεις σε κυτταρικό επίπεδο.
8) Την Ψηφιακή επεξεργασία ιατρικής εικόνας/Βιοση-

μάτων.
Α. Μονάδα ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίησης 

εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής
Β. Μονάδα Ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικής εικόνας/

Βιοσημάτων
Γ. Μονάδα Διαχείριση μοριακών, γονιδιακών και πρω-

τεϊνικών δεδομένων
Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διεύρυνση των γνώ-

σεων και εμπειριών των φοιτητών, έτσι ώστε να μπορούν 
να προχωρήσουν σε αποτελεσματική αξιοποίηση των 
διαθέσιμων εργαλείων ιατρικής απεικόνισης-επεξερ-
γασίας βιοσημάτων και εικόνας κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους καριέρας ή τον κατάλληλο προσα-
νατολισμό τους σε αντίστοιχες κατευθύνσεις μεταπτυχια-

κών σπουδών. Σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου εστιάζει 
στην επεξεργασία βιοσημάτων και εικόνας με προηγμέ-
νες τεχνολογίες και μέσα.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό επίπεδο των ερευνητι-

κών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Τη διεξαγωγή έρευνας στην Βιοϊατρική Τεχνολογία, 
με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού και την υλοποίηση 
εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).

6. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στο οποίο 
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και 
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου 
και άλλων συγγενών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας, των Α.Ε.Ι. της χώρας και Ιδρυμάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

7. Τη σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς 
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με 
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

8. Την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτό-
ρων και μεταδιδακτόρων στα αντικείμενα δραστηριό-
τητας του Εργαστηρίου.

9. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής 
τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα 
Εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Σχολές του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημο-
νικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και 
αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν θέσεις των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα-
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κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, 
από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονι-
κού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο 
εργαστήριο στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Στο Εργαστήριο μπορεί να απασχολούνται πανεπι-
στημιακοί υπότροφοι, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, 
υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί 
φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διασμού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία 
που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3794/2009 
(Α’ 156).

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και 
άρθρο 3 του ν. 3794/2009, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται: α) ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχια-
κού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργα-
στηρίου, β) η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,
γ) η μέριμνα για τη στελέχωση με το αναγκαίο προσω-
πικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως 
εσόδων και εξόδων του Εργαστηρίου και την κατανομή 
των πόρων και των χώρων του Εργαστηρίου, δ) η εισή-
γηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των 
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον τεχνικό εξο-
πλισμό, ε) η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και 
γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουρ-
γία του Εργαστηρίου, στ) η εκπροσώπηση του Εργαστη-
ρίου στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, ζ) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από 
τα μέλη του Εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος, η) 
η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί στο 
Εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους 
που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 

έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

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

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

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

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

6. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και 
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
Εργαστηρίου.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου μπορούν να τηρού-
νται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοι-
τητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονο-
μικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών 
βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών 
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρω-
τόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με 
απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προ βλέπεται από ειδικές 
διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Βιοϊα-
τρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας». Αυτός ο τίτλος, 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1975Τεύχος B’ 218/03.02.2020

και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. Κατά την ίδρυση 
του εργαστηρίου, ορίζεται ως Διευθυντής ο καθηγητής 
Παντελής Αγγελίδης.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
και Ψηφιακής Υγείας» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά 
του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας και το λογότυπο του.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Η ονομασία 
του εργαστηρίου στα αγγλικά ορίζεται ως «Laboratory 
of Biomedical Technology and Digital Health»

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.

  Κοζάνη, 8 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

Ι

     Αριθμ. 1/Φ30.2 (3) 
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κυ-

ριάκου Σιδεράκη του Γεωργίου, μέλους Δ.Ε.Π. 

βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη ορ-

γανική.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αρ. 18/19-12-2019 συνεδρίαση )

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 4 και 28 παρ. 4, 

εδ. β΄ και γ΄ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.A΄/7-5-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις».

4. Την 1750/Φ30.2/12-07-2019 απόφαση Πρύτανη του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 3076/τ.Β΄/31-07-2019, μετατροπής της 
προσωποπαγούς θέσης του Κυριάκου Σιδεράκη μέλους 
ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη οργανική.

5. Την 4169/Φ30.2/17-10-2019 απόφαση Πρύτανη του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 2279/τ.Γ΄/04-12-2019, με την οποία ο 
Κυριάκος Σιδεράκης μέλος ΔΕΠ εξελίχθηκε σε μόνιμη 
προσωποπαγή θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων 
με έμφαση στη διηλεκτρική συμπεριφορά μονωτήρων» 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου.

6. Τη με αρ. πρωτ. 6447/Φ30.2/06-12-2019 αίτηση του 
Κυριάκου Σιδεράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή με θέμα τη 
μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

7. Τη με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
633/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε 
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
ΤΕΙ Κρήτης, αποφασίζουμε:

τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κυ-
ριάκου Σιδεράκη του Γεωργίου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), βαθμίδας Αναπληρω-
τή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών, της Σχολής Μηχανικών 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από 02-01-2020 (ημε-
ρομηνία έκδοσης της πράξης) σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στο άρθρο 28 παρ. 4, εδ. β΄ και γ΄ του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.A΄/7-5-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 2 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 3/Φ30.2 (4) 
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ει-
ρήνης Δήμου του Κωνσταντίνου, μέλους Δ.Ε.Π. 
βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη ορ-
γανική.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αρ. 18/19-12-2019 συνεδρίαση) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 4 και 28 παρ. 4, 

εδ. β΄ και γ΄ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.A΄/7-5-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις».
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4. Την 1776/Φ30.2/12-07-2019 απόφαση Πρύτανη του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 3075/τ.Β΄/31-07-2019, μετατροπής της 
προσωποπαγούς θέσης της Ειρήνης Δήμου μέλους ΔΕΠ 
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη οργανική.

5. Την 4006/Φ30.2/11-10-2019 απόφαση Πρύτανη του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 2279/τ.Γ΄/04-12-2019, με την οποία η 
Ειρήνη Δήμου μέλος ΔΕΠ εξελίχθηκε σε μόνιμη προσω-
ποπαγή θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οι-
κονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

6. Τη με αρ. πρωτ. 6462/Φ30.2/06-12-2019 αίτηση της 
Ειρήνης Δήμου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας με θέμα 
τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της σε μόνιμη 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

7. Τη με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
633/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε 
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
ΤΕΙ Κρήτης, αποφασίζουμε:

τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ειρή-
νης Δήμου του Κωνσταντίνου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και 
Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από 
02-01-2020 (ημερομηνία έκδοσης της πράξης) σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 παρ. 4, εδ. β΄ και γ΄ του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.A΄/7-5-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 2 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

Ι

      Αριθμ. 2/Φ30.2 (5) 
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Γε-
ωργίου Γαλυφιανάκη του Χαρίδημου, μέλους 
Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνι-
μη οργανική.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αρ. 18/19-12-2019 συνεδρίαση)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 4 και 28 παρ. 4, 

εδ. β΄ και γ΄ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.A΄/7-5-2019) 

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

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις».

4. Την 1810/Φ30.2/12-07-2019 απόφαση Πρύτανη του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 3073/τ.Β΄/31-07-2019, μετατροπής της 
προσωποπαγούς θέσης βαθμίδας Λέκτορα Εφαρμογών 
του Γεωργίου Γαλυφιανάκη σε προσωποπαγή θέση βαθ-
μίδας Λέκτορα Πανεπιστημίου.

5. Την 4011/Φ30.2/11-10-2019 απόφαση Πρύτανη του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 2279/τ.Γ΄/04-12-2019, με την οποία ο 
Γεώργιος Γαλυφιανάκης μέλος ΔΕΠ εξελίχθηκε σε μόνιμη 
προσωποπαγή θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικές Εφαρμο-
γές με έμφαση στη Δυναμική των Αγορών Ενέργειας 
και Εμπορευμάτων» του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και 
Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

6. Τη με αρ. πρωτ. 6452/Φ30.2/06-12-2019 αίτηση του 
Γεωργίου Γαλυφιανάκη, Επίκουρου Καθηγητή με θέμα τη 
μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη 
οργανική της ίδιας βαθμίδας.

7. Τη με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
633/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε 
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
ΤΕΙ Κρήτης, αποφασίζουμε:

τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Γεωργί-
ου Γαλυφιανάκη του Χαρίδημου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από 02-01-2020 (ημε-
ρομηνία έκδοσης της πράξης) σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στο άρθρο 28 παρ. 4, εδ. β΄ και γ΄ του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.A΄/7-5-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 2 Ιανουαρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   

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