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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση υφιστάμενου θεσμοθετημένου ερευ-
νητικού εργαστηρίου «Πολύπλοκα Συστήματα» 
(Laboratory of Complex Systems) του Τμήματος 
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

2 Μετατροπή της θέσης της Σταυρούλας Κυρίτση 
του Λεωνίδα, από προσωποπαγή θέση Λέκτορα 
Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, 
στο Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών 
Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

3 Ίδρυση εργαστηρίου «Γεωματική Μηχανική» 
(Geomatics Engineering), του Τμήματος Μηχανι-
κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, της Σχο-
λής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος με έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΦ 2.1/3678 (1)
   Επανίδρυση υφιστάμενου θεσμοθετημένου 

ερευνητικού εργαστηρίου «Πολύπλοκα Συστή-

ματα» (Laboratory of Complex Systems) του Τμή-

ματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του ν. 4610/2019 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70), Μέρος 
Α’ Συνεργείες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαι-

δευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, Κεφάλαιο Α’ Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος, Κεφάλαιο Β’  Ένταξη των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Το Κεφάλαιο Ε’ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ» και ιδίως 
το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Admin2007/17-6-2019 απόφαση 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 
07.05.2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 
του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του πάσης φύσεως προσωπικού 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσ-
σαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερο-
μηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» (Β΄ 2516), 
καθώς και το Β΄ 4244 - Διορθώσεις Σφαλμάτων της υπό 
στοιχεία ADMIN 2007/07.06.2019 απόφασης του Προέ-
δρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

4. Την υπ’ αρ. 464/02-03-2016 απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Ίδρυση ερ-
γαστηρίων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης και καθορισμός του 
Εσωτερικού του Κανονισμού τους» (Β΄ 836).

5. Την υπ’ αρ. 553/16-02-2018 απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Ίδρυση Ερ-
γαστηρίου στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης και καθορισμός του 
Εσωτερικού του Κανονισμού» (Β΄ 855).

6. Το υπ’ αρ. 6/18-12-2020 (Θέμα 7ο: Θέματα Εργα-
στηρίων του Τμήματος Φυσικής. Ίδρυση - Επανίδρυση - 
Κατάργηση - Διαδικασία εκλογής διευθυντών) απόσπα-
σμα πρακτικού της συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, η οποία ομόφωνα 
αποφάσισε: «Γ) Να εγκρίνει την επανίδρυση του εργα-
στηρίου Πολύπλοκα Συστήματα (Laboratory of Complex 
Systems) (Β΄ 836/2016 και Β΄ 855/2018) του τμήματος 
Φυσικής με τον Εσωτερικό του Κανονισμό, όπως επισυ-
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νάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας απόφασης».

7. Την υπό στοιχεία ΔΦ 22.2/2964/17-02-2021 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, συνεδρίαση υπ’ αρ. 
07/25-02-2021 (θέμα 10).

9. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β΄ 4889/2020).

10. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότη-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106), αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο «Πολύπλο-
κα Συστήματα» (Laboratory of Complex Systems), του 
Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Επανιδρύεται στο Τμήμα Φυσικής, της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Ερ-
γαστήριο με τίτλο «Πολύπλοκα Συστήματα» (Laboratory 
of Complex Systems). To αντικείμενο του Εργαστηρίου 
είναι η υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα που 
σχετίζεται με την πολυπλοκότητα σε διάφορα πεδία, και 
ειδικότερα σε:

- Οικονομική Φυσική
- Κοινωνική Φυσική
- Δυναμικά συστήματα και Χάος
- Αυτοομοιότητα - Φράκταλς
- Θεωρία Δικτύων
- Νευρωνικά δίκτυα
- Κρίσιμα φαινόμενα
- Μη γραμμικές ιδιότητες ημιαγωγών και ημιαγωγικών 

διατάξεων
- Μη γραμμικά κυκλώματα και συστήματα
- Χαοτικός συγχρονισμός
- Αποτίμηση μη γραμμικών χρονοσειρών
- Πρόβλεψη χρονοσειρών
- Πολύπλοκα Δίκτυα
- Πολύπλοκα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης
- Κοινωνικοπολιτικά πολύπλοκα συστήματα
- Πολυπλοκότητα στην Οικονομία
- Αξιολόγηση σε σύνθετα συστήματα (υλικά, κατασκευ-

ές, εφαρμογές τεχνολογίας) καθώς και σε οργανισμούς 
και κοινωνικές δομές, σε Μίκρο και Μάκρο επίπεδο.

- Τυχαίος περίπατος
- Μέθοδοι μέγιστης εντροπίας
- Εξόρυξη δεδομένων

Άρθρο 2
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό: 
i. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-

πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή-
ματος Φυσικής καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του 
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 
1 της παρούσας απόφασης.

ii. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

iii. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνη-
τικών προγραμμάτων για την πρακτική εξάσκηση των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και 
για την υποβοήθηση της ερευνητικής εργασίας των υπο-
ψηφίων διδακτόρων.

iv. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.

ν. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που 
κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικεί-
μενα του εργαστηρίου, από επιστημονικούς συνεργάτες 
που διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή, από μέλη 
του εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Αναλυτικότερα αποτελείται από:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. των οποίων η ειδικότητα είναι συναφής 
με το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου.

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 
και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

3. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εξειδικευμένοι επιστή-
μονες.

4. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες συ-
ναφών ειδικοτήτων.

5. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμε-
τέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών 
του Εργαστηρίου.

6. Διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που μπορεί να 
τοποθετηθεί στο εργαστήριο με σύμφωνη γνώμη του 
Διευθυντή του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε Εργαστήρια και με-
τακινούνται από αυτά με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός 
Εργαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια. 
Επιπρόσθετα, μέλη του εργαστηρίου δύναται να είναι 
διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού, κατόπιν εισήγησης από 
τον Διευθυντή του εργαστηρίου και γίνει αποδεκτό από 
τη γενική συνέλευση του Τμήματος Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
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Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Δεν προβλέπο-
νται απαλλαγές ωραρίου. Η τυχόν αμοιβή των μελών του 
εργαστηρίου θα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από 
τα έσοδα του εργαστηρίου, και σύμφωνα με τον οδηγό 
χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών του ΔΙΠΑΕ.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. α) Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει 
στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα), στην οποία ανήκει 
το Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) 
ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως 
Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα 
του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 
μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου 
Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν 
εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώ-
τατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσ-
σόμενης θέσης.

β) 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.

2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής 
της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργα-
στήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευ-
θυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτο-
ρικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. 
που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της 
προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας 
ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστι-
κή προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη 
της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, 
από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, 
το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλο-
γή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. 
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κα-
νένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη 
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια 
ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψη-
φίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώ-
νει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας 
ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφησάντων. 
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρα-
κτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον 
Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων 
του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα 

του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η 
θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήπο-
τε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην 
οποία ανήκει το Εργαστήριο αναθέτει καθήκοντα προ-
σωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή και 
προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες, 
όπως: 

1. Συντονίζει το έργο των μελών (ή των ερευνητικών 
ομάδων) του Εργαστηρίου, καθώς και τη σύνδεση του 
με το διδακτικό έργο του Τμήματος.

2. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα σχετικά όργανα του 
ΔΙΠΑΕ.

3. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του Εργαστηρίου.

4. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας 
του Εργαστηρίου, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος την έγκριση του και μεριμνά για την εφαρμογή του.

5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξο-
πλισμού στο Εργαστήριο, για την αποδοτικότερη δια-
χείριση τους.

6. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
απαραίτητο προσωπικό.

7. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 
του Εργαστηρίου.

8. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την προ-
μήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων.

9. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου.

10. Συντάσσει τον ετήσιο και τον τριετή απολογισμό 
των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

11. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του 
χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφω-
να με τον κανονισμό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος και σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργα-
στηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμά-
των. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή.

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 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 στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους 
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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-
μοποίηση 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 
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6
Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου 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
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 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η οικονομική διαχείριση του εργαστηρίου γίνεται από 

τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Ερευνητικού Εργαστηρίου τηρού-
νται κάθε είδους βιβλία και στοιχεία που κρίνονται απα-
ραίτητα ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες κάθε Ερευνητικού Εργαστηρίου 
εναρμονίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Mαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Αριθμ. ΔΦ 11.1/3672 (2)
    Μετατροπή της θέσης της Σταυρούλας Κυρίτση 

του Λεωνίδα, από προσωποπαγή θέση Λέκτορα 

Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, 

στο Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών 

Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-

λάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ιδίως των άρ-
θρων 12 «Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος» και 
15 «Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

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

4. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ’ της περ. δ’ της παρ. 3 
του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

5. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07-06-2019 πράξη 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) «Αυτοδίκαιη με-
ταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των 
άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξης τους 
από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστή-
μιο της Ελλάδος» (Β΄ 2516), όπως τροποποιήθηκε με το 
Β΄ 4244.

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 10.1/2386/11-02-2021 αίτηση 
της Σταυρούλας Κυρίτση του Λεωνίδα.

7. Το γεγονός ότι η Σταυρούλα Κυρίτση του Λεωνίδα 
αναγορεύτηκε στις 05-12-2008 διδάκτορας της Σχολής 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης.

8. Την υπ’ αρ. 07/25-02-2021 απόφαση της Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος με την οποία αποφασίστηκε 
η μετατροπή της θέσης, της Σταυρούλας Κυρίτση του 
Λεωνίδα, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεω-
τεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), από προσωποπαγή θέση Λέκτορα 
Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, επειδή 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

9. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ανωτέρω.
10. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 υπουργική 

απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).
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11. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανο-
νισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(Β΄ 4889/2020).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της θέσης, της Σταυρούλας Κυρίτση του 
Λεωνίδα, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεω-
τεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), από προσωποπαγή θέση Λέκτορα 
Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, επειδή 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΦ 2.1/3679 (3)
    Ίδρυση εργαστηρίου «Γεωματική Μηχανική» 

(Geomatics Engineering), του Τμήματος Μηχα-

νικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, της 

Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημί-

ου της Ελλάδος με έγκριση του εσωτερικού κα-

νονισμού λειτουργίας του. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του ν. 4610/2019 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) Μέρος 
Α’ Συνεργείες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, Κεφάλαιο Α’ Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος, Κεφάλαιο Β’  Ένταξη των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Το Κεφάλαιο Ε’ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ» και ιδίως 
το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Admin2007/17-6-2019 απόφαση 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 
07.05.2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 
του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του πάσης φύσεως προσωπικού 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσ-
σαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερο-
μηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» (Β΄ 2516), 
καθώς και το Β΄ 4244 - Διορθώσεις Σφαλμάτων της υπό 
στοιχεία ADMIN 2007/07.06.2019 απόφασης του Προέ-
δρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

4. Το υπ’ αρ. 02/20.1.2021 (θέμα 2ο) απόσπασμα πρακτι-
κού της συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής 
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

5. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/2052/05-02-2021 εισήγηση 
της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτη-
τικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

6. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, συνεδρίαση υπ’ αρ. 
06/11-02-2021.

7. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/3763/17-12-2019 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση σχεδίου 
οργάνωσης και δομής διοικητικών υπηρεσιών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)» (Β΄ 4760).

8. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρό-
τηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του εργαστηρίου «Γεωματική Μηχανική» 
(Geomatics Engineering) του Τμήματος Μηχανικών Το-
πογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έγκριση του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου - Αντικείμενο

Ιδρύεται Εργαστήριο «Γεωματικής Μηχανικής» το 
οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 
και συμβάλλει στην κοινωνική αποστολή του Τμήματος 
βελτιστοποιώντας τη διασύνδεση της Εκπαίδευσης με 
την αγορά εργασίας και το κοινωνικό σύνολο, στο γνω-
στικό αντικείμενο «Γεωματική Μηχανική» (Geomatics 
Engineering), με έμφαση στα παρακάτω αντικείμενα:

- Τηλεπισκόπηση Επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία 
πολυφασματικών και υπερφασματικών δεδομένων.

- Συστήματα Γεωγραφικών πληροφοριών.
- Γεωχωρικός Ιστός, Γεωχωρικές Υπηρεσίες Ιστού και 

Υπηρεσίες Βάσει Θέσης.
- Χαρτογράφηση επιφάνειας και υπεδάφους.
- Υδραυλικά Έργα.
- Διαχείριση δικτύων υποδομών.
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Γεωπληροφο-

ρικής:
• Στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών.
• Στην Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος.
• Στον εντοπισμό, προστασία και διαχείριση φυσικών 

πόρων και ιδιαίτερα επιφανειακών και υπόγειων νερών. 
• Στην Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Άρθρο 2 
Σκοπός

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

μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε διδακτο-
ρικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο των διδακτικών και 
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ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Τοπο-
γραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), σε 
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη-
τας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

2. Τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα 
από δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Εθνικά επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια.

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. Την οργάνωση και διεξαγωγή ή και συμμετοχή θερι-
νών σχολείων, προγραμμάτων απομακρυσμένης εκπαί-
δευσης και προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

5. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα καθώς και με αναγνωρισμένους επιστήμονες 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με στόχους που συ-
μπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με 
εκείνους του εργαστηρίου.

6. Τη συνεργασία με δημόσιους φορείς, οργανισμούς, 
ερευνητικά ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό 
να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση προβλημάτων 
συναφών με το αντικείμενο του εργαστηρίου.

7. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από 
τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).

8. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής 
του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα ερ-
γαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα του ΔΙΠΑΕ, ή άλλα εκ-
παιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς 
και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της 
ημεδαπής και αλλοδαπής.

9. Τη σύνδεση του εργαστηρίου με παραγωγικούς 
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με 
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων, στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πα-

νεπιστημίου της Ελλάδος των οποίων το γνωστικό αντι-
κείμενο της θέσης που κατέχουν ή τα ερευνητικά τους 
ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά 
αντικείμενα του εργαστηρίου.

2. Μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και
3. Μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού 

προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί-
στοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στο 

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 
της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, στο οποίο ανήκει και 
το εργαστήριο. Ο Διευθυντής/ντρια εκλέγεται από τα 
μέλη ΔΕΠ που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος 
και μπορεί να ανήκει στη βαθμίδα του/της καθηγητή/τρι-
ας, ή του/της αναπληρωτή/τριας, ή του/της επίκουρου/
ης καθηγητή/τριας, του/της οποίου/ας η επιστημονική 
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επι-
στημονικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου και 
υπηρετεί τους στόχους του.

2. Η θητεία του/της Διευθυντή/ντριας είναι τριών (3) 
ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως 
Διευθυντή/ντρια για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδι-
ότητα του/της Διευθυντή/ντριας δεν είναι ασυμβίβαστη 
με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλ-
λογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι 
και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλή-
ρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια 
της προκηρυσσόμενης θέσης. Ο/Η Διευθυντής/ντρια 
αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, 
του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιό-
τερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα 
και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του 
επίκουρου.

3. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εργαστηρίου ασκεί τις 
αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν:
i. συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-

πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, 
ii. κατάρτιση και η υποβολή στην Κοσμητεία της Διευ-

θύνουσας Σχολής του ετήσιου προγράμματος λειτουρ-
γίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, 

iii. μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως 
εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου,

iv. η εισήγηση στην Κοσμητεία της Διευθύνουσας Σχο-
λής για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα 
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, 

v. υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά 
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
εργαστηρίου, 

νi. εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου, 

vii. σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού και 
προϋπολογισμού του εργαστηρίου τους οποίους υπο-
βάλλει αντίστοιχα στον Κοσμήτορα και στην Κοσμητεία 
της Διευθύνουσας Σχολής, 

νiii. ορισμό ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του 
εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος και 

ix. εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί 
στο εργαστήριο.

Άρθρο 5
Κανόνες Λειτουργίας

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις 
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό 
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του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το ωράριο 
εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται 
για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το εργαστήριο 
λειτουργεί σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί από 
το Πανεπιστήμιο για την εγκατάσταση των οργάνων και 
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την 
άσκηση του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα 
στοιχεία του Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρήση 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 χρήση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους 
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που απο-
σκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές, 
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και 
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργα-
να και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κα-
τάσταση 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 
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου.

6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου

Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το εργα-
στήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη ή Προέδρου 
Διοικούσας Επιτροπής, στην οποία ορίζεται το χρονικό 
διάστημα ισχύος της.

Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά 
από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του ιδρύματος. 

Οι πόροι του Εργαστηρίου 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 π.δ. 159/
1984 (Α’ 53).

4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσουν οι Σχολές 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ή τα Τμήματα αυτών από ιδίους πόρους, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος για 
τους σκοπούς του.

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποι-
ήσεις.

8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και 
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
εργαστηρίου.

9. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση 
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν 
γένει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.

10. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

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

α. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-
γράφων.

β. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
γ. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
δ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων,
ε. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία 
του εργαστηρίου.

Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα - Λογότυπο

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Γε-
ωματικής Μηχανικής», τίτλος στα αγγλικά: «Geomatics 
Engineering Laboratory» (GENIE Lab) και αναγράφεται σε 
κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι 
εγκατεστημένο το εργαστήριο.

2. Το λογότυπο του εργαστηρίου ακολουθεί τα πρότυ-
πα της οπτικής ταυτότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και της Σχολής 
Μηχανικών.

3. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογρα-
φία του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής Μηχανικών 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. με 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.
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Άρθρο10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   

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