
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου, με τίτλο: «Εργαστήριο ηλε-
κτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας» του Τμήμα-
τος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και κα-
θορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου, με τίτλο: «Εργαστήριο Διε-
πιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής» στη Σχολή Επιστημών Υγείας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και 
καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου, με τίτλο: «Εργαστήριο Επιστή-
μης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης» 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και κα-
θορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 2878/Φ20 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου, με τίτλο: «Εργαστήριο ηλε-

κτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας» του Τμήμα-

τος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 

Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και κα-

θορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15, 28 και 29 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στη 
συνεδρίαση υπ’ αρ. πράξης 14/Θ.4/29-11-2019, με θέμα: 
«Ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας».

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση υπ’ αρ. πράξης 
19/Θ.18/28-01-2020, με θέμα: «Ίδρυση Εργαστηρίων του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός του 
Εσωτερικού Κανονισμού».

7. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633),  με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Tην ίδρυση Εργαστηρίου, με τίτλο: «Εργαστήριο Ηλε-
κτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-BI)» στο Τμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επι-
στημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου και τον καθορισμό του Εσωτε-
ρικού Κανονισμού λειτουργίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται Εργαστήριο, με τίτλο: «Εργαστήριο Ηλεκτρο-
νικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-BI)» και εντάσσεται στο 
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχο-
λής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το ως άνω Εργαστήριο 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιμορφωτι-
κές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής 
επιχειρηματικότητας και του μάρκετινγκ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρημα-
τικής Ευφυΐας (e-BI) είναι η κάλυψη των διδακτικών και 
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, όπως προπτυ-
χιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό. 
Επίσης, συμμετέχει σε δράσεις Διά Βίου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς του.

Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας, 
η οποία εστιάζεται σε γενικά και ειδικά επιστημονικά 
θέματα της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και του 
μάρκετινγκ. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα πραγ-
ματοποίησης παντός είδους επιστημονικών μελετών στα 
γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π/Ε.ΤΕ.Π. 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. 
Στόχος του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας (e-BI) είναι να προαγάγει την επιστημονική γνώ-
ση αναφορικά με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 
της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, της Μοντελοποίησης 
συστημάτων από δεδομένα, του Ηλεκτρονικού Μάρκε-
τινγκ, της Ανάλυσης και σύνθεσης Πολυμέσων, του User 
eXperience (UX) Design, του Cloud Computing και του 
Mobile Computing. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες τις 
οποίες μπορεί να προσφέρει το εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικών και αναπτυξιακών χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

1. Επιχειρηματική ευφυΐα και ανάπτυξη διαδικτυακών 
εφαρμογών.

2. Ψηφιακό μάρκετινγκ.
3. Ευχρηστία.
Στους στόχους του εντάσσεται η συνεργασία με αντί-

στοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, 
Ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, 
καθώς και η υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
με στόχο την επιστημονική συμβουλή για επίλυση των 
προβλημάτων τους. Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, 
μεταξύ άλλων, η ανάληψη –αυτοτελώς ή από κοινού με 
άλλους φορείς– ερευνητικών έργων-προγραμμάτων, η 
υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας με τη δυνατότητα εκπόνησης της Διπλωματικής 
Εργασίας, η υποστήριξη του Προγράμματος Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας με ερευνητική υποστήριξη που θα προσφέ-
ρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες και υποψή-
φιους/υποψήφιες διδάκτορες σε θέματα ηλεκτρονικής 
επιχειρηματικότητας και μάρκετινγκ, η κοινοποίηση των 
ευρημάτων του μέσω συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων 
και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 
καθώς και η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξέ-
νων επιστημόνων που υπηρετούν το αντικείμενο της 
ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και του μάρκετινγκ.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελ-

ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα 
εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του Εργαστηρίου, (β) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ή 
λοιπό διοικητικό προσωπικό για την ανάληψη διοικητι-
κών υποχρεώσεων και από Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό 
Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) ή λοιπό επιστημονικό προσωπικό 
για τεχνική υποστήριξη ή/και υποστήριξη πληροφορικής 
και προγραμματισμού που δύναται να τοποθετηθεί στο 
Εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (γ) από 
ερευνητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότη-
τες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά 
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.

Μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε άλλα Α.Ε.Ι., επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν 
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχο-
λής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του οποίου το γνωστικό 
αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο 
του Εργαστηρίου.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τη διαδι-
κασία που ορίζει η νομοθεσία και μπορεί να ανήκει στις 
βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή 
Καθηγητή ή επίκουρου Καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός 
του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση 
και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέ-
ριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή 
του, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εγγράφου που δι-
ακινεί και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στεγάζεται σε συγκε-
κριμένο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ. Στον χώρο λειτουργίας το-
ποθετούνται τα όργανα και ο λοιπός τεχνικός εξοπλισμός 
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των ερευνητικών 
έργων και προγραμμάτων. Στον χώρο τοποθετείται πι-
νακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του 
Διευθυντή.
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2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διε-
ξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα 
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, σε πε-
ρίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους, 
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκα-
ταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού 
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία 
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και από 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψή-
φιους διδάκτορες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Πόροι - Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

στ. Τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από 
τη διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο 
Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-BI)».Ο κύριος 
τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, αποτυπώνεται 
σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού 
με τους τίτλους «Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» 
και «Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» και 
αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το 
Εργαστήριο.

2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστή-
ριο χρησιμοποιεί τον τίτλο «e-Business Intelligence 

Laboratory (e-BI)». Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε 
κάθε μη ελληνόγλωσσο έντυπό του, αποτυπώνεται σε 
στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με 
τους τίτλους «Hellenic Mediterranean University» και 
«Department of Management Science and Technology» 
και αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

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

α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξο-

πλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά-

φων.
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 28 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ  

Ι

   Αριθμ. 2932/Φ20 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου, με τίτλο: «Εργαστήριο Διε-

πιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής» στη Σχολή Επιστημών Υγείας 

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και 

καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13,15, 28 και 29 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.
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5. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στη 
συνεδρίαση υπ’ αρ. πράξης 11/Θ.1/10-03-2020, με θέμα: 
«Ίδρυση εργαστηρίου στη Σχολή Επιστημών Υγείας με 
τίτλο “Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής” και καθορισμός του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του».

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση υπ’ αρ. πράξης 
25/Θ.14/02-04-2020, με θέμα: «Ίδρυση εργαστηρίου με 
τίτλο “Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής” στη Σχολή Επιστημών 
Υγείας και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας».

7. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Tην ίδρυση Εργαστηρίου, με τίτλο: «Εργαστήριο Διε-
πιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότη-
τας Ζωής» στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον καθορισμό του 
Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης 
για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (Quality of Life Lab - 
QoLab) και εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας ως 
διεπιστημονικό Ερευνητικό Εργαστήριο, του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το ως άνω Εργαστήριο 
εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές και επιμορφωτι-
κές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, 
Κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνικής εργασίας, Νοσηλευτι-
κής, Διατροφής και Ποιότητας ζωής, Τεχνολογιών πληρο-
φορικής και επικοινωνιών και συναφών επιστημονικών 
αντικειμένων.

Άρθρο 2
Σκοπός - Τομείς δραστηριότητας

Σκοπός του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγ-
γισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (Quality of 
Life Lab - QoLab) είναι η προώθηση της έρευνας, της 
εκπαίδευσης, της πρόληψης και παρέμβασης σε θέματα 
υγείας, κοινωνικής φροντίδας και βελτίωσης της ποιότη-
τας ζωής μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση και 
η κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών της 
Σχολής Επιστημών Υγείας στα αντικείμενα δραστηριότη-
τας του Εργαστηρίου σε όλα τα επίπεδα, όπως προπτυ-
χιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό. 
Επίσης, παρέχει διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε 
όλα τα πεδία της δραστηριότητάς του.

Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας, 
η οποία μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία και 
προσέγγιση εστιάζει σε γενικά και ειδικά επιστημονικά 
θέματα της Σχολής Επιστημών Υγείας. Επιπλέον, θα προ-

σφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης επιστημονικών 
μελετών στα γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π./
Ε.ΔΙ.Π./Ε.ΤΕ.Π. του εργαστηρίου. Στόχος του Εργαστηρί-
ου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής (Quality of Life Lab - QoLab) είναι να 
προάγει την επιστημονική γνώση στα παρακάτω επι-
στημονικά πεδία:

α) Ψυχολογία: Διαπροσωπικές σχέσεις ατόμων, ζευ-
γαριών, οικογενειών, Ψυχοκοινωνική στήριξη ψυχοθε-
ραπευτικές και άλλες παρεμβάσεις, Επείγουσες κατα-
στάσεις - Αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών, Μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και επίδραση διαδικτύου, Θετι-
κή Ψυχολογία (θετικά συναισθήματα, ποιότητα ζωής, 
ευ ζην κ.ά.).

β) Κοινωνική πολιτική και κοινωνική εργασία: Πολιτικές 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας - Συστήματα Κοινωνι-
κής Φροντίδας, Εκτίμηση αναγκών υγείας και κοινωνι-
κής φροντίδας σε ευάλωτες ομάδες (όπως ηλικιωμένους, 
άτομα με αναπηρία, ανέργους, ψυχικά ασθενείς, μετανά-
στες κ.λπ.), Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα 
των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς 
και την προσβασιμότητα σε αυτές, Διαπολιτισμικότητα 
και Ποιότητα Ζωής, Λειτουργικότητα ηλικιωμένων και αυ-
τόνομη διαβίωση, Χρόνιες ασθένειες και ποιότητα ζωής 
χρόνιων ασθενών, Διερεύνηση των επιμορφωτικών ανα-
γκών επαγγελματιών και σχεδιασμό και υλοποίηση προ-
γραμμάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής παρέμβασης.

γ) Νοσηλευτική: Οργάνωση, σχεδιασμός, προγραμ-
ματισμός και διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - συστήματα 
Υγείας, Εκτίμηση αναγκών υγείας, Δημόσια Υγεία, Ποι-
ότητα Νοσηλευτικής Φροντίδας και υπηρεσιών υγείας, 
Σχεδιασμός πλάνων φροντίδας, Επείγουσες καταστά-
σεις - Αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών, Αξιολόγηση, 
Τεκμηριωμένη κλινική πρακτική,

Νοσηλευτική Εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, 
Εκπαίδευση φροντιστών και λειτουργών υγείας, Εξει-
δικευμένη Νοσηλευτική σε χρόνια και οξέα νοσήματα.

δ) Διατροφή και Διαιτολογία: Διατροφικές ανάγκες 
και ποιότητα ζωής, αξιοποίηση Μεσογειακής/Κρητικής 
διατροφής και άλλων υγιεινών προτύπων διατροφής για 
πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων και

ε) Πληροφορική: ανάπτυξη εξατομικευμένων υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με έμφαση σε συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας της ζωής.

Στους στόχους του εργαστηρίου εντάσσονται η συνερ-
γασία με αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και 
Ινστιτούτα, Ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στις κύριες 
επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων, η ανάληψη –αυ-
τοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς– ερευνητικών 
έργων-προγραμμάτων, η υποστήριξη των Προγραμμά-
των Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ, με τη δυνατότητα 
εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, η υποστήριξη του 
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής με 
ερευνητική κατάρτιση που θα προσφέρει σε μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές/φοιτήτριες και υποψήφιους/υποψήφι-
ες διδάκτορες στα πεδία που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
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η κοινοποίηση των ευρημάτων του μέσω συνεδρίων, 
διαλέξεων, ημερίδων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επι-
στημονικά περιοδικά, καθώς και η πρόσκληση σημαντι-
κών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που υπηρετούν τα 
αντικείμενα στα οποία εστιάζει το εργαστήριο.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα εκπαι-
δευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, 
(β) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Εργαστηρια-
κό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ή λοιπό διοικητικό προ-
σωπικό για την ανάληψη διοικητικών υποχρεώσεων και 
από Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) ή 
λοιπό επιστημονικό προσωπικό για τεχνική υποστήριξη 
ή/και υποστήριξη πληροφορικής και προγραμματισμού 
που δύναται να τοποθετηθεί στο Εργαστήριο σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, (γ) ερευνητές, μεταδιδακτο-
ρικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά 
στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση 
ερευνητικών έργων και υπηρεσιών του Εργαστηρίου.

Μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε άλλες Σχολές του ΕΛΜΕΠΑ 
ή σε άλλα Α.Ε.Ι., επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή 
ημεδαπής και εξειδικευμένοι επιστήμονες, μπορούν να 
συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρό-
πο σε δράσεις που εξυπηρετούν την αποστολή και τους 
στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι 
αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τη διαδι-
κασία που ορίζει η νομοθεσία και μπορεί να ανήκει στις 
βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή 
Καθηγητή ή επίκουρου Καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις εξής αρμο-
διότητες:

1. συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

2. κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

3. μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

4. υποβολή στην Κοσμητεία του ετήσιου και τριετούς 
απολογισμού των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου,

5. εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,

6. μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου,

7. μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,

8. μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου,

9. εισήγηση στη Σχολή για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,

10. υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου που σχε-
τίζεται με το Εργαστήριο και, γενικά, φροντίζει για την 
ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική υποδομή

Το Εργαστήριο στεγάζεται σε συγκεκριμένο χώρο του 
ΕΛΜΕΠΑ. Στο χώρο λειτουργίας τοποθετούνται τα όργα-
να και ο λοιπός τεχνικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των ερευνητικών έργων και συναφών 
δράσεων. Στο χώρο τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή. Στο Ερ-
γαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας 
και υγιεινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμε-
νη νομοθεσία.

Άρθρο 6
Κανόνες λειτουργίας

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διε-
ξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα 
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, σε πε-
ρίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους, 
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκα-
ταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού 
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία 
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται μετά την χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται από προ-
πτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 
διδάκτορες των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας 
υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 7
Πόροι

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

στ. Τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από 
τη διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

ζ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Σφραγίδα - Τίτλος

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο 
Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποι-
ότητας Ζωής (ο σύντομος τίτλος: Εργαστήριο Ποιότητας 
Ζωής)». Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπό 
του, αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλο-
γραφίας από κοινού με τους τίτλους «Ελληνικό Μεσο-
γειακό Πανεπιστήμιο» και «Σχολή Επιστημών Υγείας» 
και αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το 
Εργαστήριο.

2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστήριο 
χρησιμοποιεί τον τίτλο «Laboratory of Interdisciplinary 
Approaches for the Enhancement of Quality of Life 
(QoLab)». Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε μη ελ-
ληνόγλωσσο έντυπό του, αποτυπώνεται σε στρογγυλή 
σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτλους 
«Hellenic Mediterranean University» και «School of 
Health Sciences» και αναρτάται στους χώρους που δρα-
στηριοποιείται το Εργαστήριο.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξο-

πλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά-

φων.
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 29 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 2923/Φ20 (3)

Ίδρυση Εργαστηρίου, με τίτλο: «Εργαστήριο Επι-

στήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελο-

ποίησης» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκη-

σης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου και καθορισμός του Εσωτερικού 

Κανονισμού. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15, 28 και 29 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στη 
συνεδρίαση υπ’ αρ. πράξης 14/Θ.4/29-11-2019, με θέμα: 
«Ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας».

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση υπ’ αρ. πράξης 
19/Θ.18/28-01-2020, με θέμα: «Ίδρυση Εργαστηρίων του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός του 
Εσωτερικού Κανονισμού».

7. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:
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Tην ίδρυση Εργαστηρίου, με τίτλο: «Εργαστήριο Επι-
στήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης», 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον καθο-
ρισμό του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται Εργαστήριο, με τίτλο: «Εργαστήριο Επιστή-
μης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης» και 
εντάσσεται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα: Ανάλυση, επεξεργασία και αναπα-
ράσταση αριθμητικών και μη αριθμητικών δεδομένων 
(αριθμοί, εικόνα, video, κείμενο, ήχος), Υπολογιστική 
νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, Νευρωνικά δίκτυα, 
Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα, Διαχείριση και επεξερ-
γασία μεγάλου όγκου δεδομένων, Λήψη αποφάσεων, 
Πολυμέσα, Επεξεργασία εικόνων και σημάτων, Υπολο-
γιστική όραση και αναγνώριση προτύπων, Μοντελοποί-
ηση δεδομένων, Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση 
συστημάτων, Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση παρα-
γωγικής δομής, Μοντέλα ισορροπίας εισροών-εκροών, 
Βελτιστοποίηση μεγάλης κλίμακας, Εφαρμοσμένη οικο-
νομική ανάλυση.

Άρθρο 2
Σκοπός

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

επίπεδο εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
του παρόντος.

2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορι-
κής έρευνας σε θέματα συναφή με τα εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και την ανά-
πτυξη και οργάνωση νέων ερευνητικών έργων, σε τομείς 
αιχμής και υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος σε 
τομείς που άπτονται των αντικειμένων του εργαστηρίου.

4. Τη συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπι-
στημιακά ιδρύματα, καθώς και με αναγνωρισμένους επι-
στήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με στόχους 
που συμπίπτουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.

5. Τη συνεργασία με δημόσιους φορείς, οργανισμούς, 
ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό να συμβάλλει 
στην από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων, που 
αφορούν το αντικείμενο του εργαστηρίου.

6. Την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων 
σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής περιοχής 
του εργαστηρίου, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία 
με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της ημε-
δαπής και αλλοδαπής.

7. Την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, την πραγματοποί-
ηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων και 
την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων 
επιστημόνων.

8. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομι-
κής μορφής οργανισμούς κατά την κείμενη νομοθεσία.

9. Τη σύνδεση του εργαστηρίου με παραγωγικούς το-
μείς, καθώς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας, 
με σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από:
1. Μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέ-
σης που κατέχουν ή τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα 
εμπίπτουν στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα 
του εργαστηρίου.

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.ΤΕ.Π.), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα 
γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

3. Μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μετα-
πτυχιακούς φοιτητές που εργάζονται υπό την επίβλεψη ή 
σε συνεργασία με καθηγητές-μέλη του Εργαστηρίου και 
των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, καθώς και 
προπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση 
έργων ή προσφέρουν υπηρεσίες στο εργαστήριο.

4. Έκτακτο διδακτικό προσωπικό, πανεπιστημιακούς 
υποτρόφους και εξωτερικούς συνεργάτες του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου των οποίων τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα 
του εργαστηρίου.

5. Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι., επισκέπτες καθηγητές της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι επιστήμονες 
μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδή-
ποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν την αποστολή 
και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το «Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων 
και Μοντελοποίησης» διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει 
το Εργαστήριο με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με 
εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τη διαδι-
κασία που ορίζει η νομοθεσία και μπορεί να ανήκει στις 
βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή 
Καθηγητή ή επίκουρου Καθηγητή.
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Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός 
του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση 
και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέ-
ριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή 
του, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εγγράφου που δι-
ακινεί και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Κανόνες Λειτουργίας

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος.

1. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

2. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία 
του εργαστηρίου, τη χρήση εξοπλισμού και υλικών που 
ανήκουν σ’ αυτό και την παραμονή του προσωπικού 
και των επισκεπτών στο χώρο του εργαστηρίου. Επί-
σης, φροντίζει για την προστασία των οργάνων και των 
εγκαταστάσεων από βλάβες, την τήρηση των κανόνων 
υγιεινής και ασφάλειας και γενικά έχει την ευθύνη για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου.

3. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού 
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία 
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται μετά την χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

4. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και από 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψή-
φιους διδάκτορες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετούνται τα όργανα και ο λοιπός εργαστηριακός 
και τεχνικός εξοπλισμός για τη διενέργεια των ερευνητι-
κών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων.

Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου

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

1. Την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, 
την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών προς 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

4. Την οργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων και σεμιναρίων καθώς και από τη διοργάνωση ή/και 
υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

5. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

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

1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξο-

πλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά-

φων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα - Λογότυπο

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Επι-
στήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης», 
ενώ ο τίτλος στην αγγλική γλώσσα είναι: «Data Science, 
Multimedia and Modelling Laboratory» - (DataLab) και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό 
του. Ο τίτλος αυτός αναγράφεται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.

2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας με την προσθήκη του τίτλου 
του, καθώς και του λογότυπου.

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

Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 29 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
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