
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετονομασία του «Εργαστηρίου Υπολογιστικής 
Ρευστομηχανικής» του τμήματος Χημικών Μηχα-
νικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, σε «Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών 
και Ρεολογίας» με συμπλήρωση του Γνωστικού 
του Αντικειμένου και επανακαθορισμός του εσω-
τερικού κανονισμού λειτουργίας του.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου στο τμήμα Χημικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Πατρών με την ονομασία «Εργαστήριο 
Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών» και 
καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λει-
τουργίας του.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου στο τμήμα Γεωλογίας στη 
Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών με την ονομασία «Εργαστήριο Γεωγρα-
φικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπι-
σκόπησης» και καθορισμός του εσωτερικού του 
κανονισμού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφαλμάτων στην 1070/13572/
15-05-2019 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανε-
πιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1960/τ.Β΄/30-05-2019).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1508/19571 (1)
Μετονομασία του «Εργαστηρίου Υπολογιστικής 

Ρευστομηχανικής» του τμήματος Χημικών Μηχα-

νικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-

ου Πατρών, σε «Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών 

και Ρεολογίας» με συμπλήρωση του Γνωστικού 

του Αντικειμένου και επανακαθορισμός του εσω-

τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του.

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

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

οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ 258 τΑ').

β) Των άρθρων 28 & 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.
Α΄/2017).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του τμήματος 
Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνε-
δρίαση: 582/12.03.2019).

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 151/6.6.2019)

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

Άρθρο 1 
Μετονομασία - Αντικείμενο

Μετονομάζεται το «Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρευ-
στομηχανικής» του τμήματος Χημικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως 
αυτό ιδρύθηκε το 2002 με το προεδρικό διάταγμα αριθμ. 
114 (ΦΕΚ τεύχος Πρώτον αριθμ. Φύλλου 95/30.04.2002), 
σε «Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας» με 
συμπλήρωση του Γνωστικού του Αντικειμένου ως εξής: 
«Ρεολογικός χαρακτηρισμός και καταστατική μοντελο-
ποίηση σύνθετων και βιολογικών ρευστών. Μοντελο-
ποίηση και προσομοίωση πολυφασικών συστημάτων. 
Ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθμων για την προσο-
μοίωση ροών, ανάλυση ευστάθειας και την βελτιστο-
ποίηση ροών». Το Εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και 
ερευνητικές ανάγκες των προγραμμάτων προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

Το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας έχει 
ως αποστολή:

1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του τμήματος Χημικών Μηχανικών 
καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
καθώς και διατμηματικών Προγραμμάτων, σε θέματα 
που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστη-
ρίου, όπως προσδιορίζονται από το Άρθρο 1 της παρού-
σης και το προεδρικό διάταγμα αριθμ. 114 (ΦΕΚ τεύχος 
Πρώτον αριθμ. Φύλλου 95/30.04.2002).

2. Να παρέχει υπηρεσίες στις ερευνητικές ομάδες και 
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τα Εργαστήρια του τμήματος Χημικών Μηχανικών και 
γενικότερα του Πανεπιστημίου Πατρών αναλόγως των 
ερευνητικών τους αναγκών.

3. 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».

4. Την κάθε μορφής συνεργασία με όλα τα κέντρα 
ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και 
συλλογικής εργασίας.

5. Την κατά προτεραιότητα συνδρομή σε αιτήματα που 
προέρχονται από θεσμοθετημένους φορείς (Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, Υπουργεία, κ.λπ.) και αφορούν θέματα χα-
ρακτηρισμού υλικών με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου του Κοινωνικού Συνόλου.

6. Την οργάνωση τοπικών και εθνικών συνεδρίων, συ-
μποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών 
μαθημάτων, με σκοπό την ενημέρωση της επιστημονι-
κής κοινότητας, του προσωπικού του Εργαστηρίου, κ.λπ.

7. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, 
και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων 
επιστημόνων.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα 
μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
του τμήματος Χημικών Μηχανικών, που το γνωστικό 
τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω, καθώς 
και από τα μέλη, ΕΔΠΙ, ΕΕΠ, EΤEΠ, μεταδιδακτορικούς 
ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, και από το λοιπό 
επιστημονικό προσωπικό, που εργάζεται στο Εργαστή-
ριο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

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 
οργάνωση και υλοποίηση της θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυ-
χιακών), στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία του Ερ-
γαστηρίου, καθώς και στις διδακτικές, ερευνητικές, επι-
στημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνει.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του τμή-
ματος Χημικών Μηχανικών, που ορίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 όπως κάθε 
φορά ισχύει.

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 Χημικών Μηχανικών, το πρόγραμμα λειτουρ-
γίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους.

2. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριο-
τήτων στη Συνέλευση του τμήματος.

3. Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο και ει-
σηγείται υπηρεσιακά την κατανομή του εκπαιδευτικού 
έργου στα μέλη του Εργαστηρίου και τους επιβλέποντες 
των φοιτητικών ασκήσεων.

4. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
του Εργαστηρίου.

5. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό.

6. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου.

7. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων του τμήματος, της Σχολής και του 
Ιδρύματος.

8. Μεριμνά για την παροχή εκπαιδευτικού, επιστημο-
νικού και ερευνητικού έργου.

9. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και 
του κινητού εξοπλισμού.

10. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά 
είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

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 2ου ορό-
φου στο Κεντρικό Κτίριο του τμήματος Χημικών Μηχα-
νικών κατάλληλου για τη διεξαγωγή του έργου του, και 
ειδικότερα για την εγκατάσταση των συστημάτων και 
του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διε-
νέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνη-
τικών 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.

2. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασισθεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια αποστο-
λής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμο-
ποίηση εξοπλισμού 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 εξοπλι-
σμού και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων (προσωπικού, επισκεπτών) στους χώ-
ρους, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που 
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας 
των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία του εξο-
πλισμού και εγκαταστάσεων του από βλάβες.
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5. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του Ερ-
γαστηρίου επιτρέπεται μόνον στο προσωπικό του Εργα-
στηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των 
οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση.

6. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΕΤΕΠ, 
εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για 
την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού 
και εφαρμοσμένου έργου του Εργαστηρίου.

7. Αρμόδια όργανα για την επίλυση προβλημάτων που 
ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη λειτουργία του Εργα-
στηρίου είναι κατά προτεραιότητα η Γενική Συνέλευση 
του Τομέα και η Συνέλευση του τμήματος.

Άρθρο 6
Έσοδα- Πόροι

Πόροι του Εργαστηρίου είναι:
α) Οι πιστώσεις που διατίθενται από το τμήμα Χημικών 

Μηχανικών.
β) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως:
1) Η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολο-

γισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.
2) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.
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 τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών για τους σκοπούς του οικείου 
Εργαστηρίου και

5) Από 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:

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
4. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
5. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
6. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 8
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μηχα-
νικής Ρευστών και Ρεολογίας» και αναγράφεται σε κάθε 
έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Δι-
ευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους 
του τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του τμήματος Χημικών Μη-
χανικών με την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.

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

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, 25 Ιουνίου 2019

Η Πρύτανης 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

    Αριθμ. 1509/19580 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο τμήμα Χημικών Μη-

χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Πατρών με την ονομασία «Εργαστήριο 

Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών» και 

καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-

τουργίας του.

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

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

οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ 258 τ.Α΄).

β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ 
τ.Α΄/2017).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του τμήματος 
Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνε-
δρίαση: 582/12.03.2019).

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 151/6.6.2019).

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

Άρθρο 1 
Ίδρυση-Αντικείμενο

Ιδρύεται στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Πατρών, το Εργαστήριο με την ονομασία «Ερ-
γαστήριο Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών», 
το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών. Το Εργαστήριο θα έχει ως βασικό σκοπό την 
υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα 
που αφορούν τη συμπεριφορά ενός ευρέως φάσματος 
υλικών, ιδιαίτερα των νανοσύνθετων υλικών, των σύν-
θετων πολυμερών και των έξυπνων υλικών.

Πιο κάτω αναφέρονται επί μέρους πεδία, άμεσα συ-
σχετιζόμενα με το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας 
στο συγκεκριμένο Εργαστήριο:

Γραφένιο και Νανοσωλήνες Άνθρακα:
- Χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση της μηχανικής 

συμπεριφοράς σε εφελκυσμό και θλίψη,
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- τροποποίηση επιφάνειας και δομικός χαρακτηρισμός,
- Παραγωγή νανοσύνθετων,
- Φασματοσκοπία Raman για μέτρηση τάσεων και πα-

ραμορφώσεων. 
Σύνθετα Υλικά:
- Μετρήσεις τάσεων/ παραμορφώσεων στη μικροκλί-

μακα (αισθητήρες),
- Διεπιφανειακές μετρήσεις,
- Μικρό μηχανική ενίσχυσης,
- Μορφές αστοχίας
- Ευφυείς δομές Πολυμερή,
- Μοντελοποίηση δομής/ιδιοτήτων σε ημικρυσταλλικά 

πολυμερή,
- Μορφολογικός και δομικός χαρακτηρισμός,
- Δονητική φασματοσκοπία.
Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών:
Μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων για το χαρακτηρι-

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

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

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

αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του τμήματος Χημικών Μηχανικών, 
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 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

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».

Αποτελείται δε από τις εξής μονάδες:
α) τμήμα παρασκευής/σύνθεσης νανοϋλικών και προ-

ηγμένων υλικών.
β) Ελεγχόμενο Χώρο υψηλής καθαρότητας (clean 

room).
γ) τμήμα μηχανικού και δομικού χαρακτηρισμού των 

ως άνω υλικών.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Γ΄Τομέα 
και στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) του τμήματος Χημικών Μηχανικών, 
που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα δι-

δακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
Εργαστηρίου, καθώς και από τα μέλη ΕΔΠΙ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ. 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού που 
στελεχώνει το Εργαστήριο είναι αυτά που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ειδικότε-
ρα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση 
και υλοποίηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευ-
σης των φοιτητών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών), στην 
οργάνωση και ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, κα-
θώς και στις διδακτικές, ερευνητικές, επιστημονικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις που το εργαστήριο οργανώνει.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του 
τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με τριετή θη-
τεία 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 Χημικών Μηχανικών, το πρόγραμμα λειτουρ-
γίας 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) 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 1ου ορό-
φου στο κτίριο της Επέκτασης του τμήματος Χημικών 
Μηχανικών κατάλληλου για τη διεξαγωγή του έργου του, 
και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητι-
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κών 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.

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 σε 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 
εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα 
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΕΤΕΠ, 
εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για 
την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού 
και εφαρμοσμένου έργου του Εργαστηρίου.

6. Αρμόδια όργανα για την επίλυση προβλημάτων που 
ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη λειτουργία του Εργα-
στηρίου είναι κατά προτεραιότητα η γενική συνέλευση 
του τομέα και η συνέλευση του τμήματος.

Άρθρο 6 
Έσοδα-Πόροι

Πόροι του Εργαστηρίου είναι:
α) Οι πιστώσεις που διατίθενται από το τμήμα Χημικών 

Μηχανικών.
β) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως:
1) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.
2)Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-

εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

3) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών για τους σκοπούς του οικείου 
Εργαστηρίου και

4) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

γ) Τα κονδύλια που προέρχονται από ερευνητικά ή 
εκπαιδευτικά προγράμματα.

δ) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, κατά τα προ-
βλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α’53) «Προϋποθέσεις πα-
ροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια 
σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

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

- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - 
   εξερχόμενης αλληλογραφίας.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. 
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού .Με απόφαση του δι-

ευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται 
από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Νανο-
τεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών», και αναγράφεται 
σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους 
χώρους του τμήματος/Σχολής που είναι εγκατεστημένο 
το Εργαστήριο .

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του τμήματος Χημικών Μη-
χανικών και την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου .

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο  για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

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, 25 Ιουνίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 1510/19583  (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο τμήμα Γεωλογίας στη 

Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πατρών με την ονομασία «Εργαστήριο Γεωγραφι-

κών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκό-

πησης» και καθορισμός του εσωτερικού του κα-

νονισμού.

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

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

οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ 258 τ.Α΄). 

β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ 
τ.Α΄/2017)·

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του τμήμα-
τος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία-
ση: 10/8.3.2019,) για την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο 
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«Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
και Τηλεπισκόπησης» στο τμήμα Γεωλογίας του Πανε-
πιστημίου Πατρών.

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 151/6.6.2019).

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

Άρθρο 1
Ίδρυση -Αντικείμενο

Ιδρύεται στο τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Πατρών εργαστήριο με τίτλο 
«Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
και Τηλεπισκόπησης». Ο αγγλικός τίτλος του Εργαστηρί-
ου είναι “GIS and Remote Sensing Lab”. Το εργαστήριο 
έχει ως σκοπό την προώθηση της Επιστήμης της Γεω-
λογίας χρησιμοποιώντας τεχνικές Τηλεπισκόπησης και 
γεωπληροφορικής. Ειδικότερα σκοπεύει στη διεξαγωγή 
υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας σε θέματα που 
αφορούν τη Χαρτογραφία, τα Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών, την Τηλεπισκόπηση, τη Φωτογραμμετρία, 
τα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) 
και εν γένει τις διαστημικές τεχνολογίες παρακολούθη-
σης της Γης. Επιπλέον σκοπός του εργαστηρίου είναι η 
ανάπτυξη και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου που 
προσφέρεται στο τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, η ανάπτυξη σχε-
τικού εκπαιδευτικού λογισμικού και η ανάπτυξη εκπαι-
δευτικών διαδικτυακών εφαρμογών Γεωγραφικών Συ-
στημάτων Πληροφοριών (WebGIS) ή Τηλεπισκόπησης.

Άρθρο 2 
Σκοπός-Αντικείμενο εργασιών -Αποστολή

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

επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλων τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών σχετικών 
με τις ανάγκες της χώρας.

3. Τη δημιουργία τεχνολογικών προϋποθέσεων για 
τη σύνδεση του τμήματος Γεωλογίας με την ελληνική 
Βιομηχανία.

4. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέμα-
τα που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του παρόντος.

5. 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.

6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

7. Τη διενέργεια υπαίθριων ερευνών, μετρήσεων, 
δειγματοληψιών, χαρτογραφήσεων, την οργάνωση και 
διενέργεια ασκήσεων υπαίθρου με σκοπό την καλύτε-
ρη εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών καθώς και την ανάπτυξη της έρευνας.

8. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις 
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες 
(μέλη ΔΕΠ) του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, που το γνωστι-
κό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα 
ερευνητικά και διδακτικά αντικείμενα του εργαστηρί-
ου, από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα 
προσόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού 
προσωπικού (ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ) , καθώς και από μετα-
διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου 
του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία, όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά 
ισχύει.

2. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου «Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης», ασκεί 
τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις διατάξεις του Ορ-
γανισμού, του εσωτερικού κανονισμού και της κείμενης 
νομοθεσίας και ιδία τηρεί το μητρώο υποδομών, συντο-
νίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει 
στη Συνέλευση του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών τον ετήσιο 
απολογισμό και προγραμματισμό λειτουργίας του και 
μεριμνά για την τήρηση του, εισηγείται στη Συνέλευση 
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου, 
τον ορισμό υπευθύνων σε επιμέρους τομείς και μεριμνά 
για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την 
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου καθώς και για τα 
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό αυτού, υπο-
γράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστήριο 
και είναι αρμόδιος για οποιαδήποτε θέμα που αφορά το 
εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.

3. Ο διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει μέρος των 
αρμοδιοτήτων του σε μέλη ΔΕΠ του τμήματος μετά από 
έγκριση της Συνέλευσης του τμήματος Γεωλογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παρα-
χωρούνται από το τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτό, για τη 
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διεξαγωγή του έργου του. Στους χώρους εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό που προέρχεται 
από κάθε νόμιμη πηγή και αποτελεί τις υποδομές του 
εργαστηρίου.

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 στη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού 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 σε 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 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-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 

6. Με εισήγηση του διευθυντή στη Συνέλευση του τμή-
ματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών είναι δυνατή η ένταξη επιστη-
μόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνη-
τικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα-Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται 
από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό, ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α’53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς».

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

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για τους σκο-
πούς του οικείου εργαστηρίου, και

6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, εφόσον δεν τίθεται 
όρος που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

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

1. Μητρώο επιστημονικών οργάνων (υποδομές), βι-
βλίων, περιοδικών και περιουσιακών στοιχείων του ερ-
γαστηρίου.

2. Βιβλία εσόδων-εξόδων του εργαστηρίου.
3. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγ-

γράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Γεω-
γραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκό-
πησης», και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος 
αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστη-
ρίου αναγράφονται στους χώρους του τμήματος/Σχολής 
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του τμήματος Γεωλογίας και 
την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.

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

 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, 25 Ιουνίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

      (4)
Στην 1070/13572/15-05-2019 απόφαση της Πρυτάνεως 

του Πανεπιστημίου Πατρών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1960/τ.Β΄/30-05-2019, επιφέρονται οι εξής διορθώσεις:

Α. 1.) Στη σελίδα 22412, στον στίχο 33 εκ των άνω στη 
στήλη «ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» του Πίνακα Γ.1., διορθώ-
νεται το εσφαλμένο «4» στο ορθό «3» και 

Α. 2.) Στη σελίδα 22412, στον στίχο 33 εκ των άνω στη 
στήλη «ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» του Πίνακα Γ.1., διορθώνεται το 
εσφαλμένο «12» στο ορθό «13».

Β) Στη σελίδα 22412, διαγράφεται ο στίχος 34 εκ των 
άνω, ήτοι όλη η γραμμή με Α/Α 23 του Πίνακα Γ.1.

Γ. 1.) Στη σελίδα 22412, στον στίχο 35 εκ των άνω στη 
στήλη «Α/Α» του Πίνακα Γ.1. διορθώνεται το εσφαλμένο 
«24» στο ορθό «23».

Γ. 2.) Στη σελίδα 22413, στον στίχο 2 εκ των άνω στη 
στήλη «Α/Α» του Πίνακα Γ.1. διορθώνεται το εσφαλμένο 
«25» στο ορθό «24».
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Γ. 3.) Στη σελίδα 22413, στον στίχο 3 εκ των άνω στη 
στήλη «Α/Α» του Πίνακα Γ.1., διορθώνεται το εσφαλμένο 
«26» στο ορθό «25».

Γ. 4.) Στη σελίδα 22413, στον στίχο 4 εκ των άνω στη 
στήλη «Α/Α» του Πίνακα Γ.1., διορθώνεται το εσφαλμένο 
«27» στο ορθό «26».

Δ.1.) Στη σελίδα 22413, στον στίχο 5 εκ των άνω στη 

στήλη «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» του Πίνακα Γ.1., διορθώνεται 
το εσφαλμένο «221» στο ορθό «220» και

Δ. 2.) Στη σελίδα 22413, στον στίχο 5 εκ των άνω στη 
στήλη «ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» του Πίνακα Γ.1., διορθώ-
νεται το εσφαλμένο «71» στο ορθό «70».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)   

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