
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Εργαστηρίου «Μικροβιολογίας Συ-
στημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής» 
στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και 
καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου «Φυσικής Περιβάλλοντος 
και Τεχνολογιών Υδρογόνου» στο Τμήμα Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του 
Εσωτερικού Κανονισμού του.

3 Ίδρυση του Εργαστηρίου «Θεραπευτικής Άσκη-
σης και Αθλητικής Αποκατάστασης» στο Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορι-
σμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 944/26249 (1)
   Ίδρυση του Εργαστηρίου «Μικροβιολογίας Συ-

στημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής» 

στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, της Πο-

λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 

και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
γ) Του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
2) Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών 
(συνεδρίαση: 296/10. 4. 2020).

3) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση: 172/29.7.2020).

4) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, το 
Εργαστήριο με την ονομασία «Μικροβιολογίας Συστη-
μάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής» με το ακρω-
νύμιο ΜΣΕΓ, το οποίο καλύπτει τις διδακτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες των προγραμμάτων Προπτυχιακών και 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Εργαστήριο έχει ως βασικό 
σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα σε 
θέματα που αφορούν: α) την αλληλεπίδραση μικροορ-
γανισμών και ξενιστών με κύρια έμφαση να δίνεται στα 
έντομα και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών ελέγ-
χου επιβλαβών εντόμων για την αγροτική παραγωγή και 
την ανθρώπινη υγεία, β) την μελέτη μικροοργανισμών 
σε ακραία περιβάλλοντα και την κατανόηση βασικών 
μοριακών διεργασιών στα βακτήρια, αρχαία και ιούς, 
γ) τον χαρακτηρισμό νέων μικροβιακών ομάδων, δ) την 
ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών για την μελέ-
τη των μικροοργανισμών, ε) την μοριακή διαγνωστική 
και στ)τη δημιουργία εφαρμογών που αναπτύσσουν και 
βελτιστοποιούν τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Άρθρο 2 
Σκοπός-Αντικείμενο εργασιών -Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικεί-
μενο του Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο 
άρθρο 1 της παρούσας.

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους 
κλάδους της Μικροβιολογίας, Μοριακής Μικροβιολογί-
ας, Βιοτεχνολογίας, Γονιδιωματικής, Μεταγονιδιωματικής 
και Διαγνωστικής.

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

4. 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.

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσι-
ών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς», στον Γενικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών και 
άλλους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο «Μι-
κροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιω-
ματικής» είναι οι εξής: α)μικροβιολογία, β)μοριακή δια-
γνωστική, γ) συμβιωτικοί μικροοργανισμοί, δ)μοριακή 
εντομολογία, ε)γονιδιωματική – μεταγονιδιωματική και 
μετα-μεταγραφωματική, στ)γονιδιωματική του ενός κυτ-
τάρου (single cell genomics), ζ) μικροσυστοιχίες DNA.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος και στελεχώνεται από μέλη 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήμα-
τος που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα 
διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π), από μέλη του Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού 
και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων 
καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργα-
στηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, στο Εργαστήριο 
δραστηριοποιούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψή-
φιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές, με 
συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού 
που στελεχώνει το Εργαστήριο είναι αυτά που προβλέ-
πονται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. 
Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην ορ-
γάνωση και υλοποίηση της θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχια-
κών, διδακτόρων), στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία 
του Εργαστηρίου, καθώς και στις διδακτικές, ερευνητι-
κές, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που το 
Εργαστήριο οργανώνει.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμή-
ματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Πατρών, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με τριετή 
θητεία που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου και ασκεί τις 
αρμοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω:

α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, το πρόγραμμα 
λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή 
τους.

β) Εισηγείται τους υπεύθυνους των αναλωσίμων υλι-
κών και του κινητού εξοπλισμού στον Τομέα.

γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζε-
ται με το Εργαστήριο.

δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριο-
τήτων του Εργαστηρίου, στη Συνέλευση του Τμήματος.

ε) Την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Εσω-
τερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (Β΄ 3899/2019)

στ) Μεριμνά για:
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-

γάνων του Τομέα και του Τμήματος και για την παροχή 
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου

• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε 
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις

• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ-
σωπικό

• την ορθή χρήση των οργάνων και των υλικών από 
το προσωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που 
έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η 
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρό-
φων, εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με 
τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του κτιρίου 
ΚΑ2 (KA2.02.02, KA2.02.03, KA2.- 1.03.05.07, KA1.00.21) 
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για τη διεξα-
γωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση 
των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι ανα-
γκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων 
και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λει-
τουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα 
με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπι-
στημίου Πατρών. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

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 
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ορ-
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γάνων, υλικών και χώρων που ανήκουν σ’ αυτό, την 
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, 
επισκεπτών) στους χώρους καθώς και την προστασία 
των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου 
από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του Εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
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-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα-Πόροι

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

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων. (Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία)

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984, (Α’ 53), τον Γενικό Κανονισμό 
Λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών και άλ-
λους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.

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

5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και 
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από 
ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς 
το Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη-
ρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή, εφόσον δεν τίθενται όροι 

που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

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

- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.

- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα-
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, τηρουμέ-
νων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Μικροβιολογίας 
Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής» και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός κα-
θώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι 
εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για την ξε-
νόγλωσση αλληλογραφία του. 

Διεθνής τίτλος Εργαστηρίου: «Laboratory of Systems 
Microbiology and Applied Genomics»

Συντομογραφία Εργαστηρίου: «SMAG»

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

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

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Πάτρα, 7 Αυγούστου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ.: 945/26252 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Φυσικής Περιβάλλοντος 

και Τεχνολογιών Υδρογόνου» στο Τμήμα Μηχα-

νικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του 

Εσωτερικού Κανονισμού του. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
γ) Του άρθρο 36 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
2) Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών 
(συνεδρίαση: 291/12.12.2019).

3) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση: 172/29.7.2020)

4) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση- Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ερ-
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γαστήριο με την ονομασία «Φυσικής Περιβάλλοντος και 
Τεχνολογιών Υδρογόνου», το οποίο καλύπτει διδακτικές και 
ερευνητικές ανάγκες των Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Εργαστήριο έχει ως βα-
σικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, 
σε θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά ενός ευρέως 
φάσματος υλικών και ιδιαίτερα των νανοσύνθετων προ-
ηγμένων υλικών, των σύνθετων και των έξυπνων υλικών.

Το Εργαστήριο υποστηρίζει ερευνητικά τα κάτωθι 
επιστημονικά πεδία:

1. Νανοϋλικά Μεταλλικής ή μη Μήτρας:
- Χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση των δομικών, 

μικροδομικών, οπτικών και θερμοδυναμικών ιδιοτήτων,
- Τροποποίηση επιφάνειας και δομικός χαρακτηρι-

σμός,
-Παραγωγή νανοσύνθετων υλικών με βολταϊκό τόξο 

ή πλανητικό σφαιρόμυλο,
- Φασματοφωτόμετρο.
Σύνθετα Υλικά:
- Μετρήσεις τάσεων/ παραμορφώσεων στη μικροκλί-

μακα (αισθητήρες),
- Παρασκευή υλικών με μικροκύματα,
- Θερμοηλεκτρικές ιδιότητες,
- Οπτική Μικροσκοπία,
- Διεπιφανειακές μετρήσεις,
- Ηλεκτροχημεία,
- Μορφές αστοχίας,
- Ευφυείς δομές,
- Μοντελοποίηση δομής/ιδιοτήτων σε κρυσταλλικά 

υλικά,
- Μορφολογικός και δομικός χαρακτηρισμός,
- Δονητική φασματοσκοπία.
- Ογκομετρική απορρόφηση υδρογόνου, αζώτου και 

διοξειδίου του άνθρακα.
- Θερμοπρογραμματιζόμενος Φούρνος (έως 1200 oC)
2. Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών:
Μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων για το χαρακτηρι-

σμό της μορφολογίας και των μηχανικών/ηλεκτρικών 
ιδιοτήτων των υλικών.

3. Μελέτη Κτιρίων:
- Θερμοκάμερα
- Λογισμικό μελετών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής
- Λογισμικό μελετών χρήσης Ανανεώσιμων και Εναλ-

λακτικών Πηγών Ενέργειας σε κτίρια και υποδομές

Άρθρο 2
Σκοπός-Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικεί-
μενο του Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο 
άρθρο 1 της παρούσας.

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στους 
κλάδους της φυσικής των υλικών, της ενέργειας του πε-
ριβάλλοντος.

3. 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.

4. 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.

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσι-
ών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς», στο Γενικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας Εργαστήριων Παροχής Υπηρεσιών και 
άλλους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.

Το εργαστήριο αποτελείται από τις εξής μονάδες:
α) Τμήμα παρασκευής/σύνθεσης νανοϋλικών και προ-

ηγμένων υλικών β) Θερμικές μετρήσεις πεδίου - κτιρίου
γ) Τμήμα μηχανικού και δομικού χαρακτηρισμού των 

ώς άνω υλικών
δ) Απορρόφηση - Εκρόφηση αερίων σε σύνθετα ή 

μεταλλικά κράματα

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος και στελεχώνεται από μέλη 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήμα-
τος που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα 
διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π), από μέλη του Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού 
και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων 
καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργα-
στηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, στο Εργαστήριο 
δραστηριοποιούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψή-
φιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές, με 
συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού 
που στελεχώνει το Εργαστήριο είναι αυτά που προβλέ-
πονται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. 
Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην ορ-
γάνωση και υλοποίηση της θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχια-
κών, διδακτόρων), στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία 
του Εργαστηρίου, καθώς και στις διδακτικές, ερευνητι-
κές, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που το 
Εργαστήριο οργανώνει.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών που ορίζεται με τη 
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διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017, όπως κάθε 
φορά ισχύει.

2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου και ασκεί τις 
αρμοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω:

1. Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος το πρόγραμμα 
λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποί-
ησή τους.

2. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και 
του εξοπλισμού στον Τομέα.

3. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζε-
ται με το Εργαστήριο.

4. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριο-
τήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος.

5. Την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Εσω-
τερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (Β΄ 3899/2019)

6. Μεριμνά για:
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-

γάνων του Τομέα και του Τμήματος και για την παροχή 
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου

• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε 
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις

• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ-
σωπικό

• την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το προ-
σωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που έχουν 
ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η 
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρό-
φων, εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με 
τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του 1ου ορό-
φου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος κατάλλη-
λου για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλι-
σμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστη-
ριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. 
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι οροί 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

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 του ειδικού εξοπλισμού του Εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
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-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6 
Έσοδα-Πόροι

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

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων. (Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία).

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984, (Α’ 53), τον Γενικό Κανονισμό 
Λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής υπηρεσιών και άλ-
λους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.

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

5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και 
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από 
ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς 
το Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη-
ρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή, εφόσον δεν τίθενται όροι 

που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

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

- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.

- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα-
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, τηρουμέ-
νων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
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Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Φυσικής Περιβάλ-
λοντος και Τεχνολογιών Υδρογόνου», και αναγράφεται 
σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους 
χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Ερ-
γαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με τον τίτλου του Εργαστηρίου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για την ξε-
νόγλωσση αλληλογραφία του.

Διεθνής τίτλος Εργαστηρίου: “Laboratory of 
Environmental Physics and Hydrogen Technologies”.

Συντομογραφία Εργαστηρίου: “InnoEnergy”

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

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

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Πάτρα, 7 Αυγούστου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 948/26268 (3)
Ίδρυση του Εργαστηρίου «Θεραπευτικής Άσκη-

σης και Αθλητικής Αποκατάστασης» στο Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης 

Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορι-

σμός του Εσωτερικού Κανονισμού του. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
γ) Των άρθρων 35 και 36 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
2) Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρί-
αση: 14/8-7-2020).

3) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση:172/29.7.2020).

4) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου 

Πατρών, το Εργαστήριο με την ονομασία «Θεραπευτικής 
Άσκησης και Αθλητικής Αποκατάστασης», το οποίο κα-
λύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των προγραμ-
μάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το 
Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου 
διεπιστημονική έρευνα σε θέματα που αφορούν τη Θε-
ραπευτική Άσκηση καθώς και τον ευρύτερο τομέα της 
Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης.

Άρθρο 2 
Σκοπός-Αντικείμενο εργασιών –Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 
καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του 
Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 
της παρούσας.

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε όλους 
τους κλάδους της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης 
(μυοσκελετική, αθλητική, καρδιοαναπνευστική, γηρια-
τρική, μαιευτική φυσικοθεραπεία).

3. 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.

4. 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.

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α΄53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς», στον Γενικό Κανονισμό 
Λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής υπηρεσιών και άλ-
λους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου Θεραπευτικής Άσκη-
σης και Αθλητικής Αποκατάστασης αφορά την εκπαί-
δευση και τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για την 
ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλι-
νικών εφαρμογών στο επιστημονικό πεδίο της θεραπευ-
τικής άσκησης και Αθλητικής Αποκατάστασης Ασθενών 
και Αθλητών. Ειδικότερα το ΕΘΕΑΑΠ περιλαμβάνει ως 
βασικά αντικείμενα έρευνας και εκπαίδευσης: α) την 
αξιολόγηση και τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας 
των κλινικών εφαρμογών της θεραπευτικής άσκησης ως 
βασική θεραπευτική προσέγγιση για την αποκατάστα-
ση όλου του φάσματος των παθολογικών καταστάσεων 
και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, β) την αξιολόγηση 
της εφαρμογής καινοτόμων θεραπευτικών τεχνικών και 
μέσων για την αποκατάσταση των κακώσεων και πα-
θήσεων σε αθλητές και γ) την έρευνα και εμβιομηχα-
νική αξιολόγηση της απόδοσης αθλητών με στόχο την 
πρόληψη των τραυματισμών και τη μεγιστοποίηση της 
ανθρώπινης απόδοσης.
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Στα αντικείμενα έρευνας και εκπαίδευσης του ΕΘΕ-
ΑΑΠ επιπλέον ανήκουν: α) η ερευνητική διερεύνηση 
των μυοπεριτονιακής λειτουργίας και ειδικότερα των 
παθολογικών προσαρμογών της περιτονίας, β) η εμβιο-
μηχανική αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης υγιών 
και ασθενών, ασθενών-αθλητών με στόχο την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών και συγκεκριμένων πρωτο-
κόλλων πρόληψης και αποκατάστασης παθολογικών 
προσαρμογών και γ) η αξιολόγηση μεταβλητών λειτουρ-
γικότητας ασθενών με καρδιοναναπνευστικές, νευρο-
μυοσκελετικές, αυτοάνοσες και χρόνιες μυοσκελετικές 
παθήσεις με στόχο την αποκατάσταση και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμή-
ματος Φυσικοθεραπείας και στελεχώνεται από μέλη 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήμα-
τος που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα 
διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π), από μέλη του Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού 
και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων 
καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του 
Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, στο 
Εργαστήριο δραστηριοποιούνται μεταπτυχιακοί φοι-
τητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί 
ερευνητές, με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά 
ενδιαφέροντα.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού 
που στελεχώνει το Εργαστήριο είναι αυτά που προβλέ-
πονται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. 
Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην ορ-
γάνωση και υλοποίηση της θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχια-
κών, διδακτόρων), στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία 
του Εργαστηρίου, καθώς και στις διδακτικές, ερευνητι-
κές, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που το 
Εργαστήριο οργανώνει.

Άρθρο 4 
Διοίκηση –Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με τριετή 
θητεία που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου και ασκεί τις 
αρμοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω:

α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας, το πρόγραμμα λειτουργίας 
για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του 
Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους.

β) Εισηγείται τους υπεύθυνους των αναλωσίμων υλι-
κών και του κινητού εξοπλισμού στον Τομέα.

γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζε-
ται με το Εργαστήριο.

δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριο-
τήτων του Εργαστηρίου, στη Συνέλευση του Τμήματος.

ε) Την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Εσω-
τερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (Β΄  3899/2019)

στ) Μεριμνά για:
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-

γάνων του Τομέα και του Τμήματος και για την παροχή 
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου

• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε 
έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις

• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προ-
σωπικό

• την ορθή χρήση των οργάνων και των υλικών από 
το προσωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που 
έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η 
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρό-
φων, εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με 
τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση–Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του κτιρίου 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας για τη διεξαγωγή του 
έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των ορ-
γάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λειτουργεί 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα 
με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

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, 
υλικών και χώρων που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), 
στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του Εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36934 Τεύχος B’ 3603/29.08.2020

Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα-Πόροι

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

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων. (Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία)

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (Α’ 53), τον Γενικό Κανονισμό 
Λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών και άλ-
λους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.

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

5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και 
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από 
ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς 
το Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστη-
ρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή, εφόσον δεν τίθενται όροι 

που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία

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

- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.

- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων

- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα-
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, τηρουμέ-
νων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού προστασίας 
δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι Εργαστήριο «Θε-
ραπευτικής Άσκησης και Αθλητικής Αποκατάστασης» 
και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι 
εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για την ξε-
νόγλωσση αλληλογραφία του.

Διεθνής τίτλος Εργαστηρίου: «Therapeutic Exercise 
and Sports Rehabilitation Laboratory»

Συντομογραφία Εργαστηρίου: «ΕΘΕΑΑΠ»

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

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

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Πάτρα 7 Αυγούστου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036032908200008*
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