
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Εργαστηρίου «Επιστήμης Δεδο-
μένων» στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.), της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του Εσωτε-
ρικού Κανονισμού του.

2 Ίδρυση του Εργαστηρίου «Κλινικής Φυσικοθερα-
πείας και Έρευνας» στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
της Σχολής Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών και καθορισμός του Εσωτερικού 
Κανονισμού του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. 946/26253 (1)
Ίδρυση του Εργαστηρίου «Επιστήμης Δεδομέ-

νων» στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τε-

χνολογίας (Δ.Ε.Τ.), της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-

νεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του Εσωτε-

ρικού 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 

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 11/29-4-2020).

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 το Εργαστήριο «Επιστήμης Δεδομένων» με 
διεθνή ονομασία: «Data Science Laboratory - Data Lab» 
στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επι-
πέδου διεπιστημονική έρευνα σε θέματα που αφορούν 
την εξαγωγή της γνώσης από αδόμητα ή δομημένα 
δεδομένα, τις υπολογιστικές τεχνικές για τη διαχείριση 
όγκου δεδομένων και την πολυπλοκότητα των δεδο-
μένων καθώς και τη σύνδεσή τους με άλλες επιστήμες 
και τομείς, όπως τα μαθηματικά και τη στατιστική, την 
ανάλυση προγνωστικών (predictive analytics), την μη-
χανική μάθηση (machine learning), την τεχνητή νοημο-
σύνη (artificial intelligence), την εξόρυξη δεδομένων 
(data mining), τον προγραμματισμό, τα πληροφοριακά 
συστήματα και τις βάσεις δεδομένων.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

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

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

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη δι-
εξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους κλά-
δους των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

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.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο «Επι-
στήμης Δεδομένων» είναι οι εξής: 

α) Μεγάλα δεδομένα (Βig Data).
β) Εξόρυξη δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data 

Mining and Machine Learning). 
γ) Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών νέφους.
δ) Πληροφοριακά Συστήματα υψηλής έντασης δεδο-

μένων. 
ε) Περιρρέουσα Νοημοσύνη.
στ) Ποιότητα Λογισμικού. 
ζ) Κοινωνική Μηχανική.
η) Κυβερνητικά Συστήματα. 
θ) Ψηφιακή παραβατικότητα.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και στελεχώνεται 
από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
του Τμήματος 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 Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού 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 ανά-
γκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, 
στο Εργαστήριο δραστηριοποιούνται μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, 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 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του 
Πανεπιστημίου Πατρών, αντίστοιχου γνωστικού αντι-
κειμένου με τριετή θητεία που ορίζεται με τη διαδικασία 
του άρθρου 29 του ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου μεριμνά εν γένει για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου και 

ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις σχετικές 
διατάξεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι 
παρακάτω:

α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το 
πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνη-
τικές 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 καθώς 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 ή τους ερευνητές του Εργαστηρίου 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 «Επιστήμης Δεδομένων», του Τμήμα-
τος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, εγκαθίσταται 
προσωρινά στις εγκαταστάσεις της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών στο Μεσολόγγι για τη διεξαγωγή του έργου 
του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων 
και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη 
διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευ-
νητικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτε-
ρικό 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.
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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. 
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 πραγ-
ματοποιούνται 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.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
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 είναι: Εργαστήριο «Επιστήμης Δεδο-
μένων-Data Science Laboratory (DataLab)» και αναγρά-
φεται 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: «Data Science Laboratory». 
Συντομογραφία Εργαστηρίου: «DataLab».

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης 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. 947/26263 (2)
Ίδρυση του Εργαστηρίου «Κλινικής Φυσικοθερα-

πείας και Έρευνας» στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας 

της Σχολής Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπι-

στημίου Πατρών και καθορισμός του Εσωτερι-

κού 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 (έκτακτη 
συνεδρίαση: 15η/17-7-2020).

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 «Κλινικής Φυσι-
κοθεραπείας και Έρευνας», το οποίο καλύπτει διδακτικές 
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και ερευνητικές ανάγκες των προγραμμάτων Προπτυ-
χιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Εργαστήριο έχει 
ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική 
έρευνα σε θέματα που αφορούν την φυσικοθεραπευτική 
αποκατάσταση προβλημάτων υγείας και εκτίμησης της 
ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Άρθρο 2 
Σκοπός-Αντικείμενο εργασιών-Αποστολή

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

γκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, καθώς και 
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα 
που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρί-
ου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε όλους 
τους κλάδους της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης 
(μυοσκελετική, νευρολογική, καρδιοαναπνευστική, γη-
ριατρική, 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  «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από 
τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53), στον Γενικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής υπηρεσιών και 
άλλους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο «Κλι-
νικής Φυσικοθεραπείας και Έρευνας» αφορούν την εκ-
παίδευση και τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα α) σε 
όλους τους τομείς της φυσικοθεραπευτικής αποκατά-
στασης (μυοσκελετική, νευρολογική, καρδιοαναπνευ-
στική φυσικοθεραπεία), β) στην φυσικοθεραπευτική 
αξιολόγηση υγιών και ασθενών ατόμων με στόχο την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και συγκεκριμένων 
πρωτοκόλλων πρόληψης και αποκατάστασης, γ) στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων φυ-
σικοθεραπευτικών μέσων αποκατάστασης, δ) στην φυσι-
κοθεραπευτική αξιολόγηση και αποκατάσταση χρόνιων 
πασχόντων ατόμων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 
(π.χ. εγκυμονούσες, διαβητικούς, καρκινοπαθείς κ.α.) με 
στόχο την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής 
τους, ε) στην ανάπτυξη του αντικειμένου της μαιευτικής 
και γυναικολογικής φυσικοθεραπείας (αντικειμένου που 
υπολείπεται σε επίσημες εκπαιδευτικές μονάδες στην 
Ελληνική επικράτεια), και στ) στην ανάπτυξη φυσικο-
θεραπευτικής κλινικής προσφέροντας υπηρεσίες φυ-
σικοθεραπείας σε πολίτες και ακαδημαϊκό προσωπικό 
του Παν/μίου.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας και στελεχώνεται από μέλη Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος που η 
επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα διδακτικά, 
επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργα-
στηρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού (Ε.Ε.Π), από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού 
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 καθορίζε-
ται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου 
και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, στο Εργαστήριο δρα-
στηριοποιούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές, 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,
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• 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 οργάνων και του 
λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των 
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμ-
μάτων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο-
θετείται 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 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 «Κλινικής Φυσικοθε-
ραπείας και Έρευνας» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό 
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος 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 Clinical 
Physiotherapy and Research» 

Συντομογραφία Εργαστηρίου: «CPR lab»
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης 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   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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