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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 302

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

15 Φεβρουαρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Υπολογιστικών
Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας
(Computational Methodologies και Operations
Research − CMOR Lab)» του Τμήματος Εφαρμο−
σμένης Πληροφορικής και καθορισμός του εσω−
τερικού του Κανονισμού. .........................................................
1
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Τεχνολογίες Συστη−
μάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and
Network Systems Technologies − CNST)» του Τμή−
ματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και καθορι−
σμός του εσωτερικού του Κανονισμού....................... 2
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Διακυβέρνησης και
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Governance and Information and Communications
Technology − GICT)» του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών και καθορισμός του εσω−
τερικού του κανονισμού. .......................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2522
(1)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Υπολογιστικών Μεθο−
δολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας (Computational
Methodologies και Operations Research − CMOR Lab)»
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και κα−
θορισμός του εσωτερικού του Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝHΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του
N. 4310/2014 (8/12/2014, Αρ. Φυλ. Α 258) «Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 16/26.2.2015 απόφαση της Συνέλευ−
σης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 25/20.1.2016 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Υπο−
λογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας
(Computational Methodologies και Operations Research −
CMOR Lab)» στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστη−
μίου Μακεδονίας και καθορίζουμε τον εσωτερικό του
Κανονισμό, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται το Εργαστήριο «Υπολογιστικών Μεθοδο−
λογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας − Computational
Methodologies και Operations Research» (CMOR Lab)
στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονί−
ας. Το Εργαστήριο CMOR Lab εξυπηρετεί τις ευρύτερες
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος
στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:
• Βελτιστοποίηση και λήψη αποφάσεων
• Επιστημονικοί υπολογισμοί υψηλής απόδοσης
• Ευφυείς πράκτορες
• Κρυπτογραφία
• Μηχανική μάθηση
• Στατιστική θεωρία και εφαρμογές με έμφαση στην
ανάλυση μεγάλων δεδομένων
• Στατιστική θεωρία και εφαρμογές με έμφαση στην
υπολογιστική στατιστική
• Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων
• Σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού
• Τεχνητή νοημοσύνη
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Αποστολή

Το Εργαστήριο «Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και
Επιχειρησιακής Έρευνας − Computational Methodologies
και Operations Research» (CMOR Lab) έχει ως αποστολή:
1. Τη διάχυση της χρήσης υπολογιστικών μεθοδολογι−
ών, στατιστικών μεθόδων και τεχνικών επιχειρησιακής
έρευνας, με σκοπό την εφαρμογή τους σε πραγματικά
προβλήματα.
2. Την κάθε μορφής δράση εξωστρέφειας και συνερ−
γασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα και
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
με συναφές επιστημονικό αντικείμενο και στόχους, μέσα
σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
3. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς,
κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και
διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στο εν λόγω επι−
στημονικό πεδίο, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού
διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώ−
πιση σύγχρονων προβλημάτων που εμπίπτουν στα επι−
στημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
4. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής έρευ−
νας) των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, σε θέματα που
εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία δραστηριότητας
του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
5. Την προαγωγή της συλλογικότητας και της διεπι−
στημονικής προσέγγισης ως μέσου για την ανάπτυξη
ερευνητικών συνεργειών ανάμεσα σε Καθηγητές και
ερευνητές με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά
πεδία εξειδίκευσης.
6. Την αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση
χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς
πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του
Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των με−
λών του.
7. Την διεξαγωγή και προβολή συναφών ερευνών και
μελετών στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριότητας
του Εργαστηρίου.
8. Την διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξε−
ων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι−
στημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η σύναψη συνερ−
γασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες του
ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Υπολογιστικών
Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στις δρα−
στηριότητες του «Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και
Επιχειρησιακής Έρευνας − Computational Methodologies
και Operations Research» (CMOR Lab) αποτελείται από
διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρε−
τεί στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανε−
πιστημίου Μακεδονίας, καθώς και συνεργαζόμενα μέλη
ΔΕΠ ή ερευνητές κατόπιν πρόσκλησης από τη Διοίκηση
του Εργαστηρίου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4
του παρόντος. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό
αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προ−
σωπικού (Δ.Ε.Π.) ή διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων η επιστημονική
δραστηριότητα εντάσσεται στα διδακτικά, ερευνητικά
και επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Το
προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς
και μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προ−
σωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
Μόνιμα μέλη του Εργαστηρίου είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που
ανήκουν στο Εργαστήριο, καθώς και το λοιπό τεχνικό
και διοικητικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στο
Εργαστήριο. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του
Εργαστηρίου δεν αποκλείει παράλληλη δραστηριότητα
σε Εργαστήρια άλλων Τμημάτων του οικείου ή άλλου
Ιδρύματος. Μη μόνιμα μέλη του Εργαστηρίου είναι οι
υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν διδακτορική δια−
τριβή υπό την επίβλεψη μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου,
καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες ή συνεργαζόμενοι
ερευνητές. Εξωτερικοί συνεργάτες και συνεργαζόμενοι
ερευνητές μπορούν να αποκτούν την ιδιότητα μόνιμου
μέλους, εφόσον κριθεί ότι η συνεργασία με το Εργαστή−
ριο πραγματοποιείται σε συνεχή βάση. Διαγραφή από
το μητρώο μελών του Εργαστηρίου γίνεται με γραπτή
αίτηση του ενδιαφερόμενου ή κατόπιν τεκμηριωμένης
εισήγησης της Διοίκησης του Εργαστηρίου σε περιπτώ−
σεις μη τήρησης του Κανονισμού του Εργαστηρίου ή άλ−
λης παράβασης στην ακαδημαϊκή δεοντολογία και ηθική.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διοικείται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εφαρ−
μοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονί−
ας και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22
του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, με−
ταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
διδακτικού και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η
επίβλεψη και έγκριση των εξεταζόμενων συνεργασιών
και της ανάληψης χρηματοδοτούμενης έρευνας ή άλλων
προσφερόμενων υπηρεσιών από το Εργαστήριο, η μέ−
ριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, ο ορισμός
αρμοδιοτήτων και υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον κινητό εξοπλισμό, ο ετήσιος απολογισμός δρα−
στηριοτήτων και η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού,
καθώς και η υπογραφή εγγράφων και η εξασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας του Εργαστηρίου.
Επιμέρους αρμοδιότητες και καθήκοντα δύναται να
οριστούν κατά περίπτωση από την αρμόδια Διοίκηση
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που έχει παρα−
χωρηθεί από το Πανεπιστήμιο που ανήκει για τη διεξα−
γωγή του έργου του. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας ή συνάντησης που
πραγματοποιείται στους χώρους του Εργαστηρίου στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, εκπαιδευτικής δρα−
στηριότητας ή άλλου έργου και είναι υπεύθυνος για τον
προσδιορισμό προτεραιοτήτων στη χρήση εξοπλισμού
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.
Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση του εξοπλισμού και
των υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του
προσωπικού και επισκεπτών στους χώρους του, καθώς
και την προστασία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από
φθορές ή βλάβες.
Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν να στεγάζο−
νται και να εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις του
Εργαστηρίου συνεργαζόμενοι ερευνητές και ερευνητικά
προγράμματα μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Η χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
άλλους συνεργαζόμενους ερευνητές, κατόπιν σχετικής
άδειας από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου. Κινητές μο−
νάδες και μέρη εξοπλισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη−
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) την τε−
χνική υποστήριξη του Εργαστηρίου.
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• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Αντίγραφο ασφαλείας του ιστοτόπου του Εργα−
στηρίου
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
Με απόφαση του Διευθυντή δύναται να τηρείται (ή να
καταργείται) και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προ−
βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 2523
(2)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Τεχνολογίες Συστημά−
των Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and Network
Systems Technologies − CNST)» του Τμήματος Εφαρ−
μοσμένης Πληροφορικής και καθορισμός του εσω−
τερικού του Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η λειτουργία του «Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και
Επιχειρησιακής Έρευνας − Computational Methodologies
και Operations Research» (CMOR Lab) θα πραγματοποι−
είται με ιδίους πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
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, δωρεές και κληροδοσίες και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα και προορί−
ζεται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη−
ρίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και τις
γενικά παραδεκτές αρχές της ακαδημαϊκής ηθικής και
δεοντολογίας.
6. Συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκ−
δηλώσεις.
7. Εκπαιδευτικά σεμινάρια / προγράμματα.
8. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του
Ν. 4310/2014 (8/12/2014, Φ.Ε.Κ. Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την υπ' αριθμ. 16/26.2.2015 απόφαση της Συνέλευ−
σης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Την υπ' αριθμ. 25/20.1.2016 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνο−
λογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer
and Network Systems Technologies − CNST)» στο Τμήμα
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών
Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθο−
ρίζουμε τον εσωτερικό του Κανονισμό, ως εξής:

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία

Άρθρο 1
Ίδρυση

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή:

Ιδρύεται το Εργαστήριο «Τεχνολογίες Συστημάτων
Υπολογιστών και Δικτύων» «Computer and Network
Systems Technologies» (CNST) στο Τμήμα Εφαρμοσμέ−

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
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νης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφο−
ρίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Εργαστήριο
«Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων»
«Computer and Network Systems Technologies» (CNST)
εξυπηρετεί τις ευρύτερες ερευνητικές και εκπαιδευτι−
κές ανάγκες του Τμήματος στα ακόλουθα επιστημονικά
πεδία: 1. Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων, Συστημά−
των μικροεπεξεργαστών, και Αριθμητικής και λογικής
υπολογιστών. Συστήματα ανοχής σε σφάλματα (fault
tolerant systems).
2. Σχεδίαση ψηφιακών διεπαφών και εξειδικευμένων
εφαρμογών σε υλικό (hardware).
3. Σχεδίαση και εφαρμογές Λειτουργικών Συστημάτων.
4. Ανάπτυξη και εφαρμογή γλωσσών περιγραφής υλι−
κού και μεταγλωττιστών υλικού.
5. Ανάπτυξη και εφαρμογή γλωσσών και συστημάτων
προσομοίωσης. Προσομοίωση−εξομοίωση−μοντελοποί−
ηση δικτύων υπολογιστών.
6. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων παράλληλης
και κατανεμημένης επεξεργασίας.
7. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστών
υψηλής απόδοσης, κατανεμημένων συστημάτων, υπολο−
γιστικού πλέγματος και υπολογιστικού νέφους.
8. Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών παράλληλου
και κατανεμημένου υπολογισμού.
9. Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών κινητού, αφα−
νούς και διάχυτου υπολογισμού.
10. Μελέτη και ανάλυση συγχρόνων δικτύων επικοι−
νωνιών − Network as a Service (Wired, Wireless) Διαλει−
τουργικότητα Διαφορετικών − Ανομοιογενών δικτύων.
11. Επικοινωνίες νέων μέσων/πολυμορφικών δεδομέ−
νων (3D/ HD/UHD Video− Audio − Haptic data), υπηρεσί−
ες και εφαρμογές (Avatars/Tele−robotics). Μετάδοση σε
ανομοιογενή Δίκτυα Επικοινωνιών. Πειράματα Διεθνών
συνδέσεων.
12. Διαδίκτυο αντικειμένων (Internet of Things (IoT):
Δίκτυα αισθητήρων, μεγάλα δεδομένα (big data). Τεχνο−
λογία Ραδιοσυχνοτικής Αναγνώρισης (Radio−frequency
identification − RFID), επικοινωνία κοντινού πεδίου (Near
field communication − NFC), Έξυπνες συσκευές, συστή−
ματα και περιβάλλοντα (smart home, smart office, smart
car). Ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.
13. Οπτικά Δίκτυα.
14. Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες: πρωτόκολλα,
υπηρεσίες και εφαρμογές, εξελιγμένα τηλεπικοινωνια−
κά δίκτυα. Ζητήματα κατανάλωσης και εξοικονόμησης
ενέργειας, ποιότητα υπηρεσίας, ad−hoc δίκτυα, δίκτυα
ανεκτικά σε καθυστέρηση (Delay−Tolerant Networks),
ασύμμετρα ασύρματα συστήματα εκπομπής.
15. Πιθανοκρατικός έλεγχος μοντέλων πρωτοκόλλων
και δικτύων. Διαδικτυακά πρωτόκολλα, μηχανική κυκλο−
φορίας δεδομένων (Traffic Engineering).
16. Διαχείριση δικτύων και υπηρεσιών (Network and
Services Management), επίπεδα ελέγχου και διαχείρισης
για το μελλοντικό Διαδίκτυο, παρακολούθηση δικτύου
(network monitoring), δίκτυα οριζόμενα μέσω λογισμικού
(Software−Defined Networks).
17. Προγραμματισμός Εφαρμογών και Υπηρεσιών, Υλο−
ποίηση προηγμένων εφαρμογών για Κοινωνικές Προκλή−
σεις (ICT in the Societal Challenges) και Βιομηχανική Ανά−
πτυξη (ICT−Industrial Leadership/Development/Product).

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο «Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολο−
γιστών και Δικτύων − Computer and Network Systems
Technologies» (CNST) έχει ως αποστολή:
1. Την Έρευνα και ανάπτυξη νέων Τεχνολογιών στα
Συστήματα Υπολογιστών, Επικοινωνιών και Δικτύων.
2. Την κάθε μορφής δράση εξωστρέφειας και συνερ−
γασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα και
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
με συναφές επιστημονικό αντικείμενο και στόχους, μέσα
σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
3. Την συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς,
κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και
διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στο εν λόγω επι−
στημονικό πεδίο, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού
διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώ−
πιση σύγχρονων προβλημάτων που εμπίπτουν στα επι−
στημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
4. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής έρευ−
νας) των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, σε θέματα που
εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία δραστηριότητας
του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
5. Την προαγωγή της συλλογικότητας και της διεπι−
στημονικής προσέγγισης ως μέσου για την ανάπτυξη
ερευνητικών συνεργείων ανάμεσα σε μέλη ΔΕΠ και
ερευνητές με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά
πεδία εξειδίκευσης.
6. Την αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση
χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς
πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του
Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των με−
λών του.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε
κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ Α΄ 53/1984), με
στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της και−
νοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών
επιχειρήσεων.
8. Την διεξαγωγή και προβολή συναφών ερευνών και
μελετών στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριότητας
του Εργαστηρίου.
9. Την διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέ−
ξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η σύναψη συ−
νεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες
του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου του.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στις δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου «Τεχνολογίες Συστημά−
των Υπολογιστών και Δικτύων − Computer and Network
Systems Technologies» (CNST) αποτελείται από διδα−
κτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί
στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπι−
στημίου Μακεδονίας, καθώς και συνεργαζόμενα μέλη
ΔΕΠ ή ερευνητές κατόπιν πρόσκλησης από τη Διοίκηση
του Εργαστηρίου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4
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του παρόντος. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό
αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προ−
σωπικού (Δ.Ε.Π.) ή διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων η επιστημονική
δραστηριότητα εντάσσεται στα διδακτικά, ερευνητικά
και επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Το
προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από μέλη του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς
και μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προ−
σωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
Μόνιμα μέλη του Εργαστηρίου είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που
ανήκουν στο Εργαστήριο, καθώς και το λοιπό τεχνικό
και διοικητικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στο
Εργαστήριο. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του
Εργαστηρίου δεν αποκλείει παράλληλη δραστηριότητα
σε Εργαστήρια άλλων Τμημάτων του οικείου ή άλλου
Ιδρύματος. Μη μόνιμα μέλη του Εργαστηρίου είναι οι
υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν διδακτορική δια−
τριβή υπό την επίβλεψη μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου,
καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες ή συνεργαζόμενοι
ερευνητές. Εξωτερικοί συνεργάτες και συνεργαζόμενοι
ερευνητές μπορούν να αποκτούν την ιδιότητα μόνιμου
μέλους, εφόσον κριθεί ότι η συνεργασία με το Εργαστή−
ριο πραγματοποιείται σε συνεχή βάση. Διαγραφή από
το μητρώο μελών του Εργαστηρίου γίνεται με γραπτή
αίτηση του ενδιαφερόμενου ή κατόπιν τεκμηριωμένης
εισήγησης της Διοίκησης του Εργαστηρίου σε περιπτώ−
σεις μη τήρησης του Κανονισμού του Εργαστηρίου ή
άλλης παράβασης στην ακαδημαϊκή δεοντολογία και
ηθική.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διοικείται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εφαρ−
μοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονί−
ας και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22
του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του Ν. 3685/2008. Ο Διευθυντής του Εργαστη−
ρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7
του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο
συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού έργου του
Εργαστηρίου, η επίβλεψη και έγκριση των εξεταζόμενων
συνεργασιών και της ανάληψης χρηματοδοτούμενης
έρευνας ή άλλων προσφερόμενων υπηρεσιών από το
Εργαστήριο, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικο−
νομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
Εργαστηρίου, ο ορισμός αρμοδιοτήτων και υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, ο
ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων και η τήρηση
του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και η υπογραφή
εγγράφων και η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
του Εργαστηρίου.
Επιμέρους αρμοδιότητες και καθήκοντα δύναται να
οριστούν κατά περίπτωση από την αρμόδια Διοίκηση
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που έχει παρα−
χωρηθεί από το Πανεπιστήμιο που ανήκει για τη διεξα−
γωγή του έργου του. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό
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κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας ή συνάντησης που
πραγματοποιείται στους χώρους του Εργαστηρίου στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, εκπαιδευτικής δρα−
στηριότητας ή άλλου έργου και είναι υπεύθυνος για τον
προσδιορισμό προτεραιοτήτων στη χρήση εξοπλισμού
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.
Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση του εξοπλισμού και
των υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του
προσωπικού και επισκεπτών στους χώρους του, καθώς
και την προστασία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από
φθορές ή βλάβες.
Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν να στεγάζο−
νται και να εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις του
Εργαστηρίου συνεργαζόμενοι ερευνητές και ερευνητικά
προγράμματα μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Η χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
άλλους συνεργαζόμενους ερευνητές, κατόπιν σχετικής
άδειας από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου.
Κινητές μονάδες και μέρη εξοπλισμού, τα οποία χρησι−
μοποιούνται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύουσες
διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμή−
ματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισήγησης του
Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) την τε−
χνική υποστήριξη του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του Εργαστηρίου «Τεχνολογίες Συστημά−
των Υπολογιστών και Δικτύων − Computer and Network
Systems Technologies» (CNST) θα πραγματοποιείται με
ιδίους πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
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, δωρεές και κληροδοσίες και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα και προορί−
ζεται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη−
ρίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και τις
γενικά παραδεκτές αρχές της ακαδημαϊκής ηθικής και
δεοντολογίας.
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6. Συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκ−
δηλώσεις.
7. Εκπαιδευτικά σεμινάρια / προγράμματα.
8. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή:
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Βάση δεδομένων επιστημονικών βιβλίων και περι−
οδικών.
• Βάση δεδομένων κινητών μονάδων και εξοπλισμού.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αντίγραφο ασφαλείας του ιστοτόπου του Εργα−
στηρίου.
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
• Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ−
γράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή δύναται να τηρείται (ή να
καταργείται) και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προ−
βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 2520
(3)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Διακυβέρνησης και
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Governance and Information and Communications
Technology − GICT)» του Τμήματος Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών και καθορισμός του εσωτερικού
του κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝHΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96
του N. 4310/2014 (8/12/2014, Φ.Ε.Κ. Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ. 22α
και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 4/1.10.2015 απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 25/20.1.2016 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δι−
ακυβέρνησης και Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοι−
νωνιών (Governance and Information and Communications
Technology − GICT)», στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊ−
κών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
και καθορίζουμε τον εσωτερικό του Κανονισμό, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται το Εργαστήριο Διακυβέρνησης και Τεχνολο−
γίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Governance and
Information and Communications Technology − GICT), στο
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί
τις ευρύτερες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες
του Τμήματος στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:
• Ηλεκτρονικές Διεθνείς Σχέσεις.
• Ηλεκτρονική Διπλωματία.
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
• Ηλεκτρονική Δημοκρατία.
• Ηλεκτρονική Οικονομία.
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
• Μέτρηση Κοινής Γνώμης.
• Μελέτη Διεθνών Οικονομικών μέσω ΤΠΕ..
• Μελέτη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ολοκλήρωσης μέσω
ΤΠΕ.
• Διακυβέρνηση Διεθνών Οργανισμών και της Ευρω−
παϊκής Ένωσης μέσω ΤΠΕ.
• Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων.
• Μελέτη και Δημιουργία Εφαρμογών Πολυμέσων και
Διαδικτύου.
Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο Διακυβέρνησης και Τεχνολογίας Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως αποστολή:
1. Την προαγωγή της έρευνας και την υποστήριξη προ−
πτυχιακής και μεταπτυχιακής διδασκαλίας στις γνωστι−
κές περιοχές της Διακυβέρνησης, της Διπλωματίας, των
Διεθνών Σχέσεων, μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, της Συλλογής, Διαχείρισης και Ανάλυσης
Δεδομένων, της Έρευνας Κοινής Γνώμης και της μελέτης
εφαρμογών πολυμέσων και Διαδικτύου.
2. Την κάθε μορφής δράση εξωστρέφειας και συνερ−
γασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα και
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
με συναφές επιστημονικό αντικείμενο και στόχους, μέσα
σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
3. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς,
κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και
διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στο εν λόγω επι−
στημονικό πεδίο, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού
διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώ−
πιση σύγχρονων προβλημάτων που εμπίπτουν στα επι−
στημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
4. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής
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και μεταδιδακτορικής έρευνας) των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών, σε θέματα που εντάσσονται στα
επιστημονικά πεδία δραστηριότητας του Εργαστηρίου,
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
5. Την προαγωγή της συλλογικότητας και της διεπι−
στημονικής προσέγγισης ως μέσου για την ανάπτυξη
ερευνητικών συνεργειών ανάμεσα σε μέλη ΔΕΠ και
ερευνητές με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά
πεδία εξειδίκευσης.
6. Την αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση
χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς
πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του
Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των με−
λών του.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε
κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ Α΄ 53/1984).
8. Τη διεξαγωγή και προβολή συναφών ερευνών και
μελετών στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριότητας
του Εργαστηρίου.
9. Τη συλλογή και ανάλυση/επεξεργασία δεδομένων
σχετικών με τα επιστημονικά πεδία και περιοχές δρα−
στηριότητας του Εργαστηρίου.
10. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέ−
ξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η σύναψη συ−
νεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στις δραστη−
ριότητες του Εργαστηρίου Διακυβέρνησης και Τεχνολο−
γίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (GICT) αποτελείται
από διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό που
υπηρετεί στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και συνεργαζό−
μενα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές κατόπιν πρόσκλησης από
τη Διοίκηση του Εργαστηρίου, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 4 του παρόντος. Το διδακτικό και ερευνητικό
προσωπικό αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή διεθνώς αναγνωρισμένους
ερευνητές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων η
επιστημονική δραστηριότητα εντάσσεται στα διδα−
κτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του
Εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και μέλη του λοιπού επιστημονικού και
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο Εργα−
στήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μόνιμα μέλη του Εργαστηρίου είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που
ανήκουν στο Εργαστήριο, καθώς και το λοιπό τεχνικό
και διοικητικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στο
Εργαστήριο. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του
Εργαστηρίου δεν αποκλείει παράλληλη δραστηριότητα
σε Εργαστήρια άλλων Τμημάτων του οικείου ή άλλου
Ιδρύματος. Μη μόνιμα μέλη του Εργαστηρίου είναι οι
υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν διδακτορική δια−
τριβή υπό την επίβλεψη μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου,
καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες ή συνεργαζόμενοι
ερευνητές. Εξωτερικοί συνεργάτες και συνεργαζόμενοι
ερευνητές μπορούν να αποκτούν την ιδιότητα μόνιμου
μέλους, εφόσον κριθεί ότι η συνεργασία με το Εργαστή−
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ριο πραγματοποιείται σε συνεχή βάση. Διαγραφή από
το μητρώο μελών του Εργαστηρίου γίνεται με γραπτή
αίτηση του ενδιαφερόμενου ή κατόπιν τεκμηριωμένης
εισήγησης της Διοίκησης του Εργαστηρίου σε περιπτώ−
σεις μη τήρησης του Κανονισμού του Εργαστηρίου ή
άλλης παράβασης στην ακαδημαϊκή δεοντολογία και
ηθική.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διοικείται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονί−
ας και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22
του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, με−
ταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
διδακτικού και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η
επίβλεψη και έγκριση των εξεταζόμενων συνεργασιών
και της ανάληψης χρηματοδοτούμενης έρευνας ή άλλων
προσφερόμενων υπηρεσιών από το Εργαστήριο, η μέ−
ριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, ο ορισμός
αρμοδιοτήτων και υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον κινητό εξοπλισμό, ο ετήσιος απολογισμός δρα−
στηριοτήτων και η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού,
καθώς και η υπογραφή εγγράφων και η εξασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας του Εργαστηρίου.
Επιμέρους αρμοδιότητες και καθήκοντα δύναται να
οριστούν κατά περίπτωση από την αρμόδια Διοίκηση
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που έχει πα−
ραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη
διεξαγωγή του έργου του. Το Εργαστήριο λειτουργεί
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πι−
νακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας ή συνάντησης που
πραγματοποιείται στους χώρους του Εργαστηρίου στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, εκπαιδευτικής δρα−
στηριότητας ή άλλου έργου και είναι υπεύθυνος για τον
προσδιορισμό προτεραιοτήτων στη χρήση εξοπλισμού
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.
Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση του εξοπλισμού και
των υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του
προσωπικού και επισκεπτών στους χώρους του, καθώς
και την προστασία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από
φθορές ή βλάβες.
Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν να στεγάζο−
νται και να εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις του
Εργαστηρίου συνεργαζόμενοι ερευνητές και ερευνητικά
προγράμματα μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Η χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
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άλλους συνεργαζόμενους ερευνητές, κατόπιν σχετικής
άδειας από τη Διοίκηση του Εργαστηρίου. Κινητές μο−
νάδες και μέρη εξοπλισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη−
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) την τεχνική υποστήριξη του Εργαστηρίου.

6. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Δι−
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε
του Ν. 2083/1992.
7. Συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδη−
λώσεις.
8. Εκπαιδευτικά σεμινάρια / προγράμματα.
9. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Διακυβέρνησης και
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (GICT)
δύναται να ενισχύεται από την αξιοποίηση πόρων οι
οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
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, δωρεές και κληροδοσίες και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα και προορί−
ζεται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη−
ρίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και τις
γενικά παραδεκτές αρχές της ακαδημαϊκής ηθικής και
δεοντολογίας.

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή:
Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
Αντίγραφο ασφαλείας του ιστοτόπου του Εργαστη−
ρίου.
Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή δύναται να τηρείται (ή να
καταργείται) και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προ−
βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
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