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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6754 (1)
  Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ζωγραφι−

κής» στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη;
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 

«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα του 
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου 
96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο 
άρθρο 80 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του 
Ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995, 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Πλαστικών 
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρίαση 18/9−12−2015) και της Κοσμητείας 
της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση 10/10−12−2015).

5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθ. 1027/36/ 
22−12−2015.

6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους 
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εργαστήριο 
με τίτλο «Εργαστήριο Ζωγραφικής», το οποίο καλύπτει 
την άρτια και εποπτική διδασκαλία και τις ερευνητικές 
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωγραφικής, 
στις διευρυμένες μορφές εικαστικής έκφρασης, στις 
εγκαταστάσεις, στη διδακτική της τέχνης, σε συνδυα−
σμό με την τεχνολογική εξειδίκευση στην περιοχή των 
ψηφιακών μέσων σχεδιασμού και έκφρασης.

Το εργαστήριο διερευνά θέσεις και αντιλήψεις σχετικά 
με την έννοια και την πρακτική της τέχνης, επιδιώκει 
δε να συμβάλλει ερευνητικά στη διαμόρφωση της διευ−
ρυμένης εικαστικής πρακτικής και στην προώθηση του 
διαλόγου ανάμεσα στις παραδοσιακές μορφές τέχνης 
και τις σύγχρονες εικαστικές αναζητήσεις, μέσα από τη 
ευρύτητα και ποικιλία των εκφραστικών τους μέσων.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Πλα−
στικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανε−
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πιστημίου Ιωαννίνων καθώς και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ακαδημαϊκά ιδρύμα−
τα, κέντρα ερευνών, στο πεδίο των εικαστικών τεχνών, 
των επιστημών της τέχνης και της έρευνας, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, εργα−
στηρίων (workshops), ημερίδων σεμιναρίων, συμποσίων, 
συνεδρίων και άλλων εικαστικών και επιστημονικών εκ−
δηλώσεων, την πραγματοποίηση εικαστικού έργου, δη−
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων εικαστικών και θεωρητικών 
τα τέχνης.

4. 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».

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο αποτελείται από τους καθηγητές του 
Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
με αναγνωρισμένο εικαστικό και ερευνητικό έργο που 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα και 
στο επιστημονικό αντικείμενο του εν λόγω εργαστηρίου, 
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
Προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη 
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 
159) καθώς και από το διοικητικό προσωπικό που το−
ποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 
παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78).

Άρθρο 4 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που 
είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμή−
ματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 
του Ν. 2083/1992.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του εργαστηρίου και η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπεύθυνων στα ανα−
λώσιμα υλικά, τον κινητό εξοπλισμό, και η υπογραφή 
κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέ−
ρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων και σε χώρους που παραχωρούνται 
σε αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του 

λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο χώρο στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασιστεί 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 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 εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές, 
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά 
σκεύη και όργανα τα οποία παραδίδονται για τη διε−
ξαγωγή εργασιών επιστρέφονται μετά τη χρήση τους 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και επιστημο−
νικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία [άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 
και 5 του Π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδαφ. δ του 
Ν. 1697/1986 (Α΄ 203)].

6. Το εργαστήριο θα εξοπλιστεί έτσι και θα του πα−
ραδοθεί ο κατάλληλος χώρος, ώστε να έχει τη δυ−
νατότητα να φιλοξενεί ειδικά σεμινάρια στο πλαίσιο 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

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 2083/1992 (Α 159). 

δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Πλα−
στικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 
1ε του Ν. 2083/1992 (Α 159). 

ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εγ−
χώριους ή διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

στ) τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για 
τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα 
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, 
βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών 
στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βι−
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βλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών 
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτό−
κολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από τις 
ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Ιωάννινα, 7 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

F
   Αριθμ. 6752 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ιστορίας 

της Τέχνης» στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επι−
στημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 

«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα του 
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου 
96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο άρθρο 
80 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του 
Ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995, 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Πλαστικών 
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρίαση 18/9−12−2015) και της Κοσμητείας 
της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση 10/10−12−2015).

5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθ. 1027/36/ 
22−12−2015.

6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους 
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εργαστήριο 
Ιστορίας της Τέχνης, το οποίο καλύπτει την άρτια και 
εποπτική διδασκαλία και τις ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα της Προϊστορικής τέχνης, της 
Κλασικής τέχνης της Ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιό−
τητας, της Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Τέχνης, καθώς 
και της Νεότερης Ελληνικής τέχνης.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Πλα−
στικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων καθώς και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, 
ακαδημαϊκά ιδρύματα και εφορείες αρχαιοτήτων, πι−
νακοθήκες και γκαλερί της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδί−
ζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του ερ−
γαστηρίου.

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.

4. 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».

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο αποτελείται από τους καθηγητές του 
Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέ−
χνης με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο που εμπίπτει 
στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα και στο 
επιστημονικό αντικείμενο του εν λόγω εργαστηρίου, 
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
Προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη 
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 
159) καθώς και από το διοικητικό προσωπικό που το−
ποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 
παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78).

Άρθρο 4 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες 

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που 
είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμή−
ματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 
του Ν. 2083/1992.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του εργαστηρίου και η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπεύθυνων στα ανα−
λώσιμα υλικά, τον κινητό εξοπλισμό, και η υπογραφή 
κάθε εγγράφου.
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Άρθρο 5 
Εγκατάσταση − Λειτουργία 

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέ−
ρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων και σε χώρους που παραχωρούνται 
σε αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο χώρο στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασιστεί 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 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 εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές, 
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά 
σκεύη και όργανα τα οποία παραδίδονται για τη διε−
ξαγωγή εργασιών επιστρέφονται μετά τη χρήση τους 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και επιστημο−
νικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία [άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 
και 5 του Π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδαφ. δ του 
Ν.1697/1986 (Α΄ 203)].

6. Το εργαστήριο θα εξοπλιστεί έτσι και θα του παρα−
δοθεί ο κατάλληλος χώρος, ώστε να έχει τη δυνατότητα 
να φιλοξενεί σεμινάρια στο πλαίσιο των προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πλαστικών 
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

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 2083/1992 (Α΄ 159). 

δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Πλαστι−
κών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστη−
μίου Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε 
του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). 

ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εγ−
χώριους ή διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

στ) τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για 
τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα 
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, 
βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών 
στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βι−
βλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών 
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτό−
κολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από τις 
ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 7 Ιανουαρίου 2016 

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

F
    Αριθμ. 6755 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο « Εργαστήριο Γλυπτικής» 

στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της 
Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστη−
μίου Ιωαννίνων. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 

«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα του 
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου 
96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο άρθρο 
80 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του 
Ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995, 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Πλαστικών 
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρίαση 18/9−12−2015) και της Κοσμητείας 
της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση 10/10−12−2015).

5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθ. 1027/36/ 
22−12−2015.

6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους 
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος, αποφασίζει:
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Εργαστήριο Γλυπτικής
(Πλαστική − Προτάσεις Φόρμας − Προτάσεις Χώρου − 

Εγκαταστάσεις)

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εργαστήριο 
με τίτλο «Εργαστήριο Γλυπτικής», το οποίο καλύπτει 
την άρτια και εποπτική διδασκαλία και τις ερευνητικές 
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Γλυπτικής.

Το εργαστήριο Γλυπτικής, Πλαστική − Προτάσεις Φόρ−
μας − Προτάσεις Χώρου −Εγκαταστάσεις, διερευνά και 
διαμορφώνει θέσεις και αντιλήψεις σχετικά με την ανά−
δειξη της παραστατικής, αναπαραστατικής πλαστικής 
καθώς και τις σύγχρονες μορφές εικαστικής έκφρασης 
στον τρισδιάστατο χώρο.

Στα μαθήματα διδάσκονται το αναλογικό − ογκομε−
τρικό σχέδιο, καθώς και οι βασικές αρχές της σύνθε−
σης στον τρισδιάστατο χώρο. Γίνονται μελέτες για την 
δημιουργία ανάγλυφων με προσθετική και αφαιρετική 
διαδικασία, μελέτες για την δημιουργία τρισδιάστατης 
γλυπτικής φόρμας (σπουδή ανθρώπινου κεφαλιού και 
ανθρώπινης φιγούρας), καθώς και παραγωγή εκμαγείων. 
Όλα τα παραπάνω γίνονται με την μορφή ασκήσεων 
από φυσικό πρότυπο αλλά και χωρίς φυσικό πρότυπο.

Στόχο αποτελεί η κατανόηση του πλαστικού λεξιλο−
γίου και η κατάκτηση των υλικών (πηλός, γύψος, πολυε−
στερικά υλικά, μέταλλο, μάρμαρο, χαλκοχυτική, ξύλο και 
κεραμική), η έρευνα με διάφορα μέσα (σχέδιο, πλαστική, 
εγκαταστάσεις, πολυμέσα, δράση) ώστε να είναι δυνατή 
η υλοποίηση και μορφοποίηση της ιδέας σε εικαστικό 
έργο. Παράλληλα, με την ανάπτυξη των εκφραστικών 
δυνατοτήτων του φοιτητή, επιδιώκεται η δυνατότητα 
άρθρωσης ώριμου εικαστικού λόγου, πάνω σε προβλη−
ματισμούς της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

Επιδίωξη του εργαστηρίου είναι η συμβολή του στην 
έρευνα πάνω σε ζητήματα φόρμας και χώρου της σύγ−
χρονης εικαστικής δημιουργίας, καθώς και η κατάρτιση 
των φοιτητών του με τα παραδοσιακά αλλά και τα 
σύγχρονα μέσα.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό: 
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Πλα−
στικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων καθώς και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ακαδημαϊκά ιδρύμα−
τα, κέντρα ερευνών, στο πεδίο των εικαστικών τεχνών, 
των επιστημών της τέχνης και της έρευνας, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, εργα−
στηρίων (workshops), ημερίδων σεμιναρίων, συμποσίων, 
συνεδρίων και άλλων εικαστικών και επιστημονικών εκ−
δηλώσεων, την πραγματοποίηση εικαστικού έργου, δη−
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων εικαστικών και θεωρητικών 
της τέχνης.

4. 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».

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο αποτελείται από τους καθηγητές του 
Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
με αναγνωρισμένο εικαστικό και ερευνητικό έργο που 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα και 
στο επιστημονικό αντικείμενο του εν λόγω εργαστηρίου, 
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
Προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη 
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 
159) καθώς και από το διοικητικό προσωπικό που το−
ποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 
παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄78).

Άρθρο 4 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που 
είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμή−
ματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 
του Ν. 2083/1992.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του εργαστηρίου και η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπεύθυνων στα ανα−
λώσιμα υλικά, τον κινητό εξοπλισμό, και η υπογραφή 
κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέ−
ρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων και σε χώρους που παραχωρούνται 
σε αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο χώρο στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασιστεί 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 παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
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4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές, 
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά 
σκεύη και όργανα τα οποία παραδίδονται για τη διε−
ξαγωγή εργασιών επιστρέφονται μετά τη χρήση τους 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και επιστημο−
νικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία [άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 
και 5 του Π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδαφ. δ του 
Ν.1697/1986 (Α΄ 203)].

6. Το εργαστήριο θα εξοπλιστεί έτσι και θα του πα−
ραδοθεί ο κατάλληλος χώρος, ώστε να έχει τη δυ−
νατότητα να φιλοξενεί ειδικά σεμινάρια στο πλαίσιο 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

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 2083/1992 (Α΄ 159).

δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Πλα−
στικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 
1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εγ−
χώριους ή διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

στ) τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για 
τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα 
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, 
βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών 
στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βι−
βλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών 
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτό−
κολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από τις 
ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 7 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

    Αριθμ. 5477 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Σχεδιασμού 

και Κατασκευαστικές Τεχνολογίες των Υλικών» στο 
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Θε−
τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 

«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα του 
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του άρθρου 
96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» με το οποίο στο άρθρο 
80 του Ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του 
Ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995, 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

4. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών 
Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνε−
δρίαση 277/06.11.2015) και της Κοσμητείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών (συνεδρίαση 119/22.10.2015).

5. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθμ. 1027/36/ 
22−12−2015.

6. Ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους 
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί−
νων το παρακάτω εργαστήριο:

α) Εργαστήριο Σχεδιασμού και Κατασκευαστικές Τε−
χνολογίες των Υλικών το οποίο καλύπτει διδακτικές και 
ερευνητικές ανάγκες με αντικείμενο το σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών υλικών και κα−
τασκευών, την κατεργασία και επεξεργασία επιφανειών 
και επικαλύψεων, τις θερμικές κατεργασίες και εν γένει 
τις τεχνολογίες μορφοποίησης των υλικών.

Άρθρο 2
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει σαν αποστολή: 
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−

γκών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και 
μεταδιδακτορικό επίπεδο, καθώς και σε προγράμματα 
διά βίου μάθησης, του Τμήματος Μηχανικών Επιστή−
μης Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων καθώς και άλλων Τμημάτων του 
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Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδι−
ορίζονται στο Άρθρο 1 του παρόντος.

Ειδικότερα το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου 
αφορά τη συγκρότηση διεπιστημονικού αντικειμένου 
με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογιών επιλογής και 
σχεδιασμού των δομικών υλικών με βάση την επιτε−
λεστικότητα και τον κύκλο ζωής των υλικών και τα 
κριτήρια επίδρασης αντοχής, καθώς και του περιβάλ−
λοντος και της ενεργειακής απόδοσης, με εφαρμογές 
στις κατασκευές πολιτικού μηχανικού και τα μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

β) Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών δραστη−
ριοτήτων θα περιλαμβάνονται:

1. Η επιστημονική συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα 
και Ακαδημαϊκά, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύμα−
τα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την εκτέλεση 
κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, εφόσον οι επιστη−
μονικοί στόχοι εμπίπτουν σε εκείνους του Εργαστηρίου.

2. Η κοινοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
όπως επίσης και γενικά των επιστημονικών δραστηρι−
οτήτων του Εργαστηρίου υπό μορφή δημοσιεύσεων ή/
και ανακοινώσεων στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή 
σε επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα σε έντυπη 
ή ηλεκτρονική μορφή.

3. Η οργάνωση Συνεδρίων, Συμποσίων, Σεμιναρίων, 
Ημερίδων, Διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώ−
σεων με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων.

4. Η εκπόνηση διπλωματικών καθώς και μεταπτυχια−
κών/διδακτορικών διατριβών.

5. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (εθνικά, 
ευρωπαϊκά, διεθνή) για την προσέγγιση ανεξάρτητης 
χρηματοδότησης.

6. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και τεχνολογίας στην 
εγχώρια και διεθνή βιομηχανία.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο αποτελείται από τους καθηγητές του 
Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που η ειδικό−
τητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού 
επιστημονικού Προσωπικού που τοποθετείται στο ερ−
γαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του 
Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) καθώς και από το διοικητικό προ−
σωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με 
το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78).

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που 
είναι Καθηγητής ή Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχα−
νικών Επιστήμης Υλικών και ορίζεται με τη διαδικασία 
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.

2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού 
(προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου 
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή, η μέριμνα για την 

κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωσή 
του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση 
των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού 
των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συ−
νέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων 
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η 
υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την 
ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5 
Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπι−
στημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των 
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ−
γραμμάτων.

Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ενημερώνεται πριν 
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο ερ−
γαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή 
άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και 
καθορίζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του εργαστη−
ρίου, 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 σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που 
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλει−
ας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των 
οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή 
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα 
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή, στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητι−
κές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 
του Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6 
Έσοδα

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

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 
3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) και την κείμενη νομοθεσία.

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Μηχανι−
κών Επιστήμης Υλικών με τη διαδικασία του άρθρου 4 
παρ. (1ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
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ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε−
θνείς οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή φυσικά πρόσωπα, ΟΤΑ, κ.λπ..

.............
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 

που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για 
τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

• πρωτόκολλο εισερχομένων − εξερχόμενων εγγρά−
φων,

• βαθμολόγιο φοιτητών,

• φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
• κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων,
• αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
• βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμα να τη−

ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται 
απαραίτητο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 7 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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