
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Καρκίνος παγκρέατος - από το 
Α ως το Ω» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργα-
στήριο Χημείας, Βιοχημείας και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων» στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφο-
λογίας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, 
Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

3 Επανίδρυση του Εργαστηρίου «Υπολογιστικής 
Νοημοσύνης, Ανάλυσης Πληροφοριών και Εικό-
νας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας και μετονομασία του σε «Εργαστήριο Όρασης 
Υπολογιστών και Ανάλυσης Πολυμέσων», με διε-
θνή ονομασία «Computer Vision and Multimedia 
Analysis Laboratory» και διακριτικό τίτλο «Vision 
Lab».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 18177/21/ΓΠ (1)
Ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών με τίτλο «Καρκίνος παγκρέατος - από το 

Α ως το Ω» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄13).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189).

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
13η/14-07-2021 συνεδρίασή της.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 255/30-07-2021 
συνεδρίασή της.

10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Καρκίνος παγκρέατος- από το Α ως το Ω» 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καρκίνος 
παγκρέατος- από το Α ως το Ω», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει, μέσω της ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας 
και έρευνας, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση κλινικών ιατρών, ερευνητών και γενικότερα επαγγελματιών υγείας 
στην πρόληψη, ορθή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με καρκίνο παγκρέατος. Επίσης παρέχει στους Διπλω-
ματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή 
επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) «Καρκίνος παγκρέατος- από το Α ως το Ω».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Καρκίνος παγκρέατος- από το Α ως το Ω» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχι-
ούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Βιοχημείας και Βιοτε-
χνολογίας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας), των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και 
πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και πτυχιούχων ΑΤΕΙ 
των αντίστοιχων αντικειμένων (Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας). Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν 
διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη 
Φαρμακοβιομηχανία και στην Ιατρική Τεχνολογία και Βιοϊατρική.

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το ΠΜΣ «Καρκίνος παγκρέατος- από το Α ως το Ω» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περι-
λαμβάνουν την διδασκαλία έντεκα (11) θεματικών ενοτήτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη 
χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των έντεκα (11) 
υποχρεωτικών μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. 

ECTS
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, 

ΕΔΙΠ (Ενδεικτικά)

1 ΜΒ0 1 Υ Βασικές αρχές έρευνας 8 Χρυσούλα Πουρζιτάκη

2 ΜΒ0 2 Υ Χαρτογράφηση του παγκρέατος 8 Δημήτριος Συμεωνίδης

3 ΜΒ0 3 Υ Εισαγωγή στον καρκίνο του 
παγκρέατος 8 Δημήτριος Ζαχαρούλης

4 ΜΒ0 4 Υ Διάγνωση και σταδιοποίηση του 
καρκίνου του παγκρέατος 6 Χρήστος Ρούντας

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
Β’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. 
ECTS

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, 
ΕΔΙΠ (Ενδεικτικά)

5 ΜΒ0 5 Υ Χημειοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία και 
Ανοσοθεραπεία

6 Αθανάσιος Κωτσάκης

6 ΜΒ0 6 Υ Περιεγχειρητική διαχείριση του 
ασθενούς

6 Ελένη Αρναούτογλου
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7 ΜΒ0 7 Υ Χειρουργικές τεχνικές στον καρκίνο 
του παγκρέατος

6 Δημήτριος Ζαχαρούλης

8 ΜΒ0 8 Υ Καταστρεπτικές (Αblative) τεχνικές 
στον καρκίνο του παγκρέατος και 
Επιπλοκές χειρουργικής θεραπείας 
του καρκίνου του παγκρέατος

6 Δημήτριος Συμεωνίδης

9 ΜΒ0 9 Υ Κυστικά νεοπλάσματα του 
παγκρέατος και Νευροενδοκρινείς 
όγκοι του παγκρέατος

6 Ανδρέας Καψωριτάκης

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ’ Εξάμηνο

α/α Κωδικός 
Μαθήματος

Μάθημα Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

10 ΜΒ10 Hands on course σε πειραματόζωα στη χειρουργική του παγκρέατος 10

11 ΜΒ11 Διπλωματική εργασία: Συγγραφή, παρουσίαση και αξιολόγηση 20

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 

είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται 

δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες.
Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι δεκαπέ-

ντε(15) φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ «Καρκίνος παγκρέατος- από το Α ως το Ω» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και 
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των 76.500 χιλιάδων ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων -εξόδων ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000 €
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3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.650 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 6.000 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 5.000 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
ΠΜΣ

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 8.000 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης α) διοικητική υποστήριξη 15.500€ και β) 
τεχνική υποστήριξη 3.500€ 19.000 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 9.900 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για 
συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) 22.950 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 76.500 €
Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα και τα δίδακτρα 

των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.α.

ΕΣΟΔΑ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0,00 €

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 10.000 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 €

8. Τέλη Φοίτησης (Στο ΠΜΣ συμμετέχουν 30 φοιτητές. Εξ αυτών το 30% ήτοι: 30x30%= 9 φοιτητές 
δεν θα πληρώνουν τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 30-9= 21 θα πληρώνουν τέλη φοίτησης 3000 
ευρώ ανά φοιτητή ήτοι: 21 χ 3000= 63000 ευρώ)

63.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 76.500 €
Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 4 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 17791/21/ΓΠ (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων» στο 

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτο-

λογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Τις αποφάσεις της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Συνεδρίαση 39/ 

7-09-2021) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 257/24-09-2021).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
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Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επω-
νυμία «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων» στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας 
της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού 
και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Τε-
χνολογίας Τροφίμων», στο Τμήμα Διαιτολογίας και Δι-
ατροφολογίας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, 
Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της χημείας, βιοχη-
μείας, τεχνολογίας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και 
ειδικότερα σε θέματα που διέπουν την σύσταση, την 
θρεπτική αξιολόγηση, την επισήμανση, την συσκευασία, 
τον έλεγχο υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας, την ανά-
πτυξη νέων προϊόντων και την εφαρμογή συστημάτων 
διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από Εσωτερι-
κό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη των τροφίμων 
και συγκεκριμένα των ζητημάτων σύστασης, διατροφι-
κής αξιολόγησης, υγιεινής, τεχνολογίας και ποιοτικού 
ελέγχου. Σκοπός του εργαστηρίου είναι:

α) η ανάπτυξη και ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και σε 
προγράμματα διά βίου μάθησης,

β) η διεξαγωγή έρευνας εστιασμένης στην βέλτιστη 
αξιοποίηση των τροφίμων σε θέματα, όπως αυτά προσ-
διορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας,

γ) η συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύ-
ματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί 
στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώ-
νονται με εκείνους του εργαστηρίου,

γ) η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο-
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους,

δ) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, με έμφαση 
στις επιχειρήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης αλλά 
και σε άλλους φορείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π., μέλη 
ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό που ήδη υπηρετεί στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και που το γνωστικό αντικείμε-
νο τους εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικεί-
μενα του εργαστηρίου. Επιπλέον, το Εργαστήριο μπορεί 
να στελεχώνεται και από συνεργάτες-ερευνητές μέσω 

των ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος 
ορίζεται ή εκλέγεται με βάση τις εκάστοτε νομοθετικές 
ρυθμίσεις. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου, για τη φύλαξη του 
εξοπλισμού του Εργαστηρίου και για τον συντονισμό του 
διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνη-
τικού έργου που αφορούν στο Εργαστήριο.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο λειτουργεί στο ισόγειο του Κτιρίου 
του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας και στις 
συναφείς εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο χώρο του 
τμήματος και σε όσους άλλους χώρους παραχωρούνται 
σε αυτό για την εγκατάσταση οργάνων και λοιπού εξο-
πλισμού που είναι αναγκαίος για την διενέργεια των ερ-
γαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμ-
μάτων. Το Εργαστήριο αξιοποιεί τα επιστημονικά όργανα 
και απαραίτητα υλικά, όπως αυτά έχουν περιέλθει από 
την ενσωμάτωση του τ. ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία 
γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί. Επίσης 
έχει την ευθύνη για την προστασία των οργάνων και των 
εγκαταστάσεων από βλάβες, την ασφαλή παραμονή του 
προσωπικού, των φοιτητών και επισκεπτών και γενικά την 
ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου.

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται 
μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές που 
έχουν εκπαίδευση για τη χρήση τους και μετά από εξου-
σιοδότηση από το Διευθυντή του Εργαστηρίου.

4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σχετικών με τις 
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργα-
στηρίου.

5. Για τις ανάγκες επέκτασης/εκσυγχρονισμού του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου, ο Διευθυντής συντάσσει σε 
ετήσια βάση μία τεκμηριωμένη έκθεση σκοπιμότητας 
πλήρως κοστολογημένη, ώστε να οριστικοποιούνται οι 
επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό.

6. Το Εργαστήριο ακολουθεί όλους τους κανόνες Ορ-
θής Εργαστηριακής Πρακτικής με στόχο τη Διασφάλιση 
της Ποιότητας και τη Διαπίστευση των εργασιών του.

Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα

Η βιωσιμότητα του Εργαστηρίου εξασφαλίζεται από:
- Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρ-

θρο 3 του π.δ. 159/1984 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.
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- Έσοδα από τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επι-
στημονικών προϊόντων.

- Έσοδα από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμά-
των τα οποία προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι 
στόχοι τους και η διαδικασία εκπόνησής τους δεν αντί-
κεινται στις πανεπιστημιακές αρχές και διαδικασίες και 
στην ακαδημαϊκή δεοντολογία γενικότερα.

- Έσοδα από τις πιθανά διαθέσιμες πιστώσεις του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό 
των υποδομών του.

- Κληρονομιές, κληροδοτήματα και δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που κληροδοσίες που προ-
έρχεται από ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

- Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Στο Εργαστήριο τηρούνται τα παρακάτω βιβλία: 
βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοι-
χείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων, κατάλογοι 
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, αναλωσίμων και 
οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο 
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων 
και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του Δι-
ευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή 
στοιχείο απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα

Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Χημείας, 
Βιοχημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων». Η σφραγίδα του 
Εργαστηρίου δημιουργείται με βάση τη σφραγίδα του 
Τμήματος, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει κυκλικά ο 
τίτλος του Εργαστηρίου.

Άρθρο 11
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

 Αριθμ. 17826/21/ΓΠ (3)
Επανίδρυση του Εργαστηρίου «Υπολογιστικής 

Νοημοσύνης, Ανάλυσης Πληροφοριών και Εικό-

νας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-

ας και μετονομασία του σε «Εργαστήριο Όρασης 

Υπολογιστών και Ανάλυσης Πολυμέσων», με διε-

θνή ονομασία «Computer Vision and Multimedia 

Analysis Laboratory» και διακριτικό τίτλο «Vision 

Lab». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.  4485/2017 

(Α’ 114).
2. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (Α’ 13)
3. Την υπ’ αρ. 3821/23-06-2017 (Β’ 2292) πράξη του 

Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την 
οποία ιδρύθηκε το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημο-
σύνης, Ανάλυσης Πληροφοριών και Εικόνας στο Τμήμα 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
30/9-09-2021) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 257/24 -09-2021).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση του «Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νο-
ημοσύνης, Ανάλυσης Πληροφοριών και Εικόνας» του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη μετονομασία του 
σε «Εργαστήριο Όρασης Υπολογιστών και Ανάλυσης 
Πολυμέσων» ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Μετονομασία

Επανιδρύεται το Εργαστήριο «Υπολογιστικής Νοημο-
σύνης, Ανάλυσης Πληροφοριών και Εικόνας» του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μετονομάζεται σε Εργα-
στήριο με τίτλο: «Όρασης Υπολογιστών και Ανάλυσης 
Πολυμέσων», με διεθνή ονομασία «Computer Vision and 
Multimedia Analysis Laboratory» και διακριτικό τίτλο 
«Vision Lab». Ο νέος τίτλος αποδίδει πιο περιεκτικά τα γνω-
στικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο θα εξυπηρετεί τις διδακτικές και επι-
στημονικές/ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα 
γνωστικά αντικείμενα της Όρασης Υπολογιστών και της 
Ανάλυσης Πολυμέσων και συγκεκριμένα των παρακάτω 
στενά σχετιζόμενων περιοχών και των εφαρμογών τους:

- Εξαγωγή και ταίριασμα χαρακτηριστικών από οπτικό 
περιεχόμενο.

- Επεξεργασία και σημασιολογική ανάλυση και κατα-
νόηση πολυμέσων.
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- Πολυτροπική σύντηξη πληροφοριών.
- Πολυτροπική επεξεργασία και ανάλυση πολυμεσικών 

δεδομένων.
- Σχολιασμός, ευρετηρίαση, αναζήτηση και ανάκτηση 

πολυμεσικών δεδομένων.
- Αναγνώριση προτύπων σε πολυμεσικά δεδομένα.
- Κατάτμηση εικόνων και βίντεο.
- Μηχανική και βαθιά μάθηση σε πολυμεσικά δεδο-

μένα.
- Αναγνώριση συναισθήματος και ανθρώπινης συμπε-

ριφοράς από πολυμεσικά δεδομένα.
- Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.
- Εξερεύνηση και οπτικοποίηση βάσεων πολυμεσικών 

δεδομένων.
- Χαρτογράφηση και οπτική οδομετρία.
- Γραφικά υπολογιστών και εφαρμογές.
- Επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα.

Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρυόμενου με το προ-
ηγούμενο άρθρο Εργαστηρίου καθορίζεται σύμφωνα με 
τους ορισμούς των επομένων Άρθρων.

Άρθρο 3
Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι-

βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στα 
αντικείμενα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του πα-
ρόντος.

β) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών 
ή ερευνητικών προγραμμάτων.

γ) Τη συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια 
Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχει-
ρήσεις, Δήμους, Κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς 
και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, 
με σκοπό τη συμβολή του Εργαστηρίου στη βελτίωση 
της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της πα-
ραγωγικότητας.

δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων 
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων. Επιπλέον, στόχευση του Εργαστη-
ρίου είναι η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρι-
σμένων επιστημόνων.

ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984.

στ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ., τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά 
και αναπτυξιακά προγράμματα.

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:
α) η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής ποιότητας 

διδακτορικών διατριβών,
β) η υποστήριξη ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-

τεραιοτήτων και πρωτοβουλιών του Τμήματος,

γ) η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθη-
τικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, 
διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης,

δ) η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για 
τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την 
επιστημονική έρευνα,

ε) η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών,

στ) η συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέ-
ντρα, Ιδρύματα και Οργανισμούς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό,

ζ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της 
σύνδεσης του Τμήματος και γενικότερα του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας με την τοπική κοινωνία,

η) η συνεργασία με συλλόγους και φορείς, για την 
ανταλλαγή υλικού, εργαλείων, εμπειριών και τεχνογνω-
σίας.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 

του Τμήματος, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εμπί-
πτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 
λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα Α.Ε.Ι. 
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επι-
στήμονες σε άλλα Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα, άτομα 
με αναγνωρισμένο έργο στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου που συνεργάζονται κατά περίπτωση με 
το Εργαστήριο.

4. Συνδεδεμένα (affiliated) μέλη του Εργαστηρίου 
μπορεί να είναι καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού, προσωπικό ερευνητικών 
κέντρων και Ινστιτούτων της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

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

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται σύμφω-
να με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Επί-
κουρου Καθηγητή του οποίου το γνωστικό αντικείμενο 
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:

i. Συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.
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ii. Υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και μέρι-
μνα για την τήρησή του.

iii. Μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.

iv. Εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό.

v. Υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου και διετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου.

vi. Υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο.

vii. Εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστήμιου.

viii. Γενική ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λει-
τουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Πόροι

Οι πόροι του Εργαστηρίου προκύπτουν από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984.

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

4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου.

5. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
4. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων και περιοδικών.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο 
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Όρα-
σης Υπολογιστών και Ανάλυσης Πολυμέσων», διεθνής 
ονομασία «Computer Vision and Multimedia Analysis 
Laboratory» και διακριτικό τίτλο «Vision Lab».

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και στον εσωτε-
ρικό «Εργαστήριο Όρασης Υπολογιστών και Ανάλυσης 
Πολυμέσων» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το 
αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρού-
νται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και 
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και 
των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατά-
στασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργα-
στηρίου.

2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώ-
ρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα 
στο ισόγειο του κτιριακού συγκροτήματος του πρώην ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία (Αιθ. 117, ισόγειο παλαιού 
Διοικητηρίου, πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, είναι ο χώρος 
στον οποίο λειτουργεί έως σήμερα).

3. 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 στην χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

4. 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.

5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή 
αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παρα-
δίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, 
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

Άρθρο 10
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ζητήματα ηθικής και 
δεοντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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