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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Άλγεβρας - Γεωμετρίας»
στο τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης» στο τμήμα Μαθηματικών
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αρ. Φύλλου 4348

Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Άλγεβρας - Γεωμετρίας» στο
Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων
Άλγεβρας - Γεωμετρίας»
στο Τμήμα Μαθηματικών
της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται στον Τομέα Άλγεβρας - Γεωμετρίας (Β’ Τομέα)
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Άλγεβρας Γεωμετρίας». Το Εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με τα γνωστικά
αντικείμενα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας, σε γενικά
και ειδικά θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα του Τομέα.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
2. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Ιωαννίνοις».
3. Το π.δ. 105/2013, «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών του Π.Ι.» (Α’ 137).
4. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά άρθρο 7 και 8 του ν. 4485/2017.
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της υπ’ αρ.
680/17.06.2020.
7. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την
παρούσα Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ίδιους πόρους και δε θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της
υπ’ αρ. 1090/20.07.2020, αποφασίζει:

Άρθρο 2
Αποστολή-Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Να υποστηρίξει τη διεξαγωγή του προπτυχιακού
και μεταπτυχιακού διδακτικού έργου του Τμήματος
Μαθηματικών και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά
αντικείμενα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας, ύστερα
από τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του αντίστοιχου
Τμήματος.
2. Την υποβοήθηση του ερευνητικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας.
3. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων
καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας
για μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του
Εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στα πλαίσια συνεργασιών με
άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και
με αντίστοιχους εξειδικευμένους φορείς.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1430
(1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Άλγεβρας - Γεωμετρίας» στο τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου και των
συνεργαζόμενων με αυτό φορέων, με σκοπό την θεωρητική και πρακτική εξειδίκευσή τους.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με την
εκάστοτε νομοθεσία.
8. Τη συνεργασία και υποστήριξη εκτελουμένων έργων
από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή του
Εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση θεμάτων τους.
9. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης σε θέματα σχετικά με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.
Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από τους Καθηγητές
του Τομέα Άλγεβρας - Γεωμετρίας, Καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που το γνωστικό τους αντικείμενο
είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
Επίσης, στελεχώνεται από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και από το διοικητικό προσωπικό που
τοποθετούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους
διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές που
συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες,
στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και στην προσφορά
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
2. Στο Εργαστήριο μπορούν να συνεργάζονται/απασχολούνται σε δράσεις που εξυπηρετούν την αποστολή
και τους στόχους του Εργαστηρίου: Πανεπιστημιακοί
υπότροφοι, εντεταλμένοι διδασκαλίας, Επιστημονικοί
Συνεργάτες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλη Δ.Ε.Π
από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του Εξωτερικού, Εξωτερικοί
Συνεργάτες, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού και Επιστήμονες από Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4
Διοίκηση- Αρμοδιότητες
1. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του
υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του Διευθυντή
του Τομέα Άλγεβρας - Γεωμετρίας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσεται
υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου.
Η διαδικασία κοινοποίησης, υποβολής υποψηφιοτήτων και εκλογής ρυθμίζεται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
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2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας του Εργαστηρίου και συγκεκριμένα: συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο
αυτού. Υποβάλλει στον Τομέα Άλγεβρας - Γεωμετρίας
του Τμήματος Μαθηματικών τον ετήσιο απολογισμό
και προγραμματισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου και
μεριμνά για την τήρησή του.
3. Επίσης, υποβάλει στο ίδιο όργανο τον τριετή απολογισμό και μεριμνά για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και τα αναλώσιμα υλικά του Εργαστηρίου.
Υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο και είναι αρμόδιος για οποιοδήποτε θέμα που αφορά
το Εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου, που έχει αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του Εργαστηρίου, την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων,
οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
5. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
6. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων και των
μηχανημάτων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο
προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που
έχουν ειδική επί των οργάνων και μηχανημάτων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα, μηχανήματα και σκεύη, τα οποία
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των δράσεων και
των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
- Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
- Τη διάθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και
επιστημονικών εφαρμογών - συστημάτων.
- Την παροχή υπηρεσιών.
- Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
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- Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου και
- Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται ακόμα
και κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.
Άρθρο 8
Τίτλος - Λογότυπο
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Άλγεβρας - Γεωμετρίας» (Τίτλος στα Αγγλικά «Computer Laboratory for Algebraand
Geometry») και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί
με το λογότυπό του.
2. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
3. Το έμβλημα του Εργαστηρίου ακολουθεί τα πρότυπα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΛΓΕΒΡΑΣ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται στον Τομέα Άλγεβρας - Γεωμετρίας (Β’ Τομέα)
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Άλγεβρας Γεωμετρίας». Το Εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με τα γνωστικά
αντικείμενα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας, σε γενικά
και ειδικά θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα του Τομέα.
Άρθρο 2
Αποστολή-Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Να υποστηρίξει τη διεξαγωγή του προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού διδακτικού έργου του Τμήματος Μαθηματικών και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της
Άλγεβρας και της Γεωμετρίας, ύστερα από τη σύμφωνη
γνώμη της Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος.
2. Την υποβοήθηση του ερευνητικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας.
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3. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων
καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας
για μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του
Εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στα πλαίσια συνεργασιών με
άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και
με αντίστοιχους εξειδικευμένους φορείς.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου και των
συνεργαζόμενων με αυτό φορέων, με σκοπό την θεωρητική και πρακτική εξειδίκευσή τους.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με την
εκάστοτε νομοθεσία.
8. Τη συνεργασία και υποστήριξη εκτελουμένων έργων
από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή του
Εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση θεμάτων τους.
9. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης σε θέματα σχετικά με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.
Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από τους Καθηγητές
του Τομέα Άλγεβρας - Γεωμετρίας, Καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που το γνωστικό τους αντικείμενο
είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
Επίσης, στελεχώνεται από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και από το διοικητικό προσωπικό που
τοποθετούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους
διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές που
συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες,
στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και στην προσφορά
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
2. Στο Εργαστήριο μπορούν να συνεργάζονται/απασχολούνται σε δράσεις που εξυπηρετούν την αποστολή
και τους στόχους του Εργαστηρίου: Πανεπιστημιακοί
υπότροφοι, εντεταλμένοι διδασκαλίας, Επιστημονικοί
Συνεργάτες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλη Δ.Ε.Π
από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του Εξωτερικού, Εξωτερικοί
Συνεργάτες, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού και Επιστήμονες από Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του
υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του Διευθυντή
του Τομέα Άλγεβρας - Γεωμετρίας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσεται
υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου. Η
διαδικασία κοινοποίησης, υποβολής υποψηφιοτήτων και
εκλογής ρυθμίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας του Εργαστηρίου και συγκεκριμένα: συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο
αυτού. Υποβάλλει στον Τομέα Άλγεβρας - Γεωμετρίας
του Τμήματος Μαθηματικών τον ετήσιο απολογισμό
και προγραμματισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου και
μεριμνά για την τήρηση του.
3. Επίσης, υποβάλει στο ίδιο όργανο τον τριετή απολογισμό και μεριμνά για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και τα αναλώσιμα υλικά του Εργαστηρίου.
Υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο και είναι αρμόδιος για οποιοδήποτε θέμα που αφορά
το Εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν από
τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο,
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορίζει, μέσα
στα πλαίσια αποστολής του Εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων, οργάνων και
χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
5. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
6. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων και των μηχανημάτων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν
ειδική επί των οργάνων και μηχανημάτων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα, μηχανήματα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των δράσεων και
των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
- Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
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- Τη διάθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και
επιστημονικών εφαρμογών - συστημάτων.
- Την παροχή υπηρεσιών.
- Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
- Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου και
- Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται ακόμα
και κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.
Άρθρο 8
Τίτλος - Λογότυπο
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Άλγεβρας - Γεωμετρίας» (Τίτλος στα Αγγλικά «Computer Laboratory for Algebra and
Geometry») και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί
με το λογότυπο του.
2. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
3. Το έμβλημα του Εργαστηρίου ακολουθεί τα πρότυπα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 22 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
I

Αριθμ. 1429
(2)
Ίδρυση Εργαστηριού με τίτλο: «Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης» στο τμήμα Μαθηματικών
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
2. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Ιωαννίνοις».
3. Το π.δ. 105/2013, «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών του Π.Ι.» (Α’ 137).
4. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά άρθρο 7 και 8 του ν. 4485/2017.
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6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της υπ’ αρ.
680/17.06.2020.
7. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την
παρούσα Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ίδιους πόρους και δε θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της
υπ’ αρ. 1090/20.07.2020, αποφασίζει:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης» στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης»
στο Τμήμα Μαθηματικών
της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται στον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης (Α’Τομέα)
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης» για την υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
του Τομέα.
Άρθρο 2
Αποστολή-Σκοπός
Το Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης έγει ως αποστολή την υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών των μελών του Τομέα καθώς και την ανάπτυξη
και προβολή των γνωστικών αντικειμένων της Μαθηματικής Ανάλυσης σε συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Ειδικότερα, το Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης
έχει ως σκοπούς:
1. Την υποστήριξη της διδασκαλίας των προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών Μαθημάτων που προσφέρονται από
τον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από τη
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
2. Την παροχή δυνατότητας εξοικείωσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στη
χρήση μαθηματικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, όπως για παράδειγμα για
τη μελέτη και συγγραφή μαθηματικών κειμένων.
3. Την παροχή σε φοιτητές του Τμήματος δυνατότητας εξοικείωσης με μεθοδολογίες επικοινωνίας και
κατανόησης εννοιών της Μαθηματικής Ανάλυσης, και,
ειδικότερα, με τη διδασκαλία τους στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση στα πλαίσια της θεσμοθετημένης από το
Τμήμα Μαθηματικών χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
4. Τη διοργάνωση δραστηριοτήτων (σεμιναρίων, διαλέξεων, κ.λπ.) με θέματα που σχετίζονται με τα γνωστικά
αντικείμενα της Μαθηματικής Ανάλυσης, τόσο στα πλαίσια του Τομέα και του Τμήματος, όσο και σε συνεργασία
με ενδιαφερόμενους εξωτερικούς φορείς από τη Δευτε-
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ροβάθμια Εκπαίδευση και γενικότερα την Ελληνική και
Διεθνή Μαθηματική Κοινότητα.
5. Τον συντονισμό και την υλοποίηση μελετών και
ερευνητικών προτάσεων στα γνωστικά αντικείμενα του
Τομέα.
6. Την παροχή δυνατότητας οργάνωσης δράσεων
επιμόρφωσης και προγραμμάτων δια βίου μάθησης,
ανάπτυξης και υλοποίησης μαθημάτων από απόσταση,
καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απαιτούν ευρεία χρήση διαδραστικών εργαλείων και οπτικοακουστικών μέσων.
7. Την παροχή υπηρεσιών από το Εργαστήριο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν γνωστικά αντικείμενα της Μαθηματικής Ανάλυσης, στα πλαίσια
της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις επιμόρφωσης καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τα Μαθηματικά και
τη Διδακτική τους.
Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου Μαθηματικής
Ανάλυσης αποτελείται από τα εκάστοτε υπηρετούντα
μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
που ανήκουν οργανικά στον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από
απόφαση των αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Στις εργασίες του Εργαστηρίου, και μόνο για συγκεκριμένη ασχολία στα πλαίσια της λειτουργίας του,
δύνανται να συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες (όπως
επιστημονικό προσωπικό από ιδρύματα της Ελλάδας
και του εξωτερικού, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, κ.λπ.), μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος μέλους του Εργαστηρίου και
σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Εργαστηρίου και
της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα. Η σχέση των δύο
μερών (συμμετέχοντος - Εργαστηρίου) θα πρέπει να
καθορίζεται εκ των προτέρων, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις, και
για την υλοποίηση της είναι απαραίτητο να συντάσσεται
σχετικό έγγραφο, όπου σαφώς θα πρέπει να αναφέρονται α) το είδος της σχέσης, β) οι υποχρεώσεις των δύο
μερών, και, γ) η χρονική διάρκεια της σχέσης, καθώς και
σύντομη αιτιολόγηση της εν λόγω συμμετοχής. Το έγγραφο εγκρίνεται από τον Τομέα και συνυπογράφεται από
α) το συμμετέχον εξωτερικό μέλος, β) το μέλος του Εργαστηρίου που υπέβαλε το αίτημα, το οποίο έχει και την
ευθύνη της υλοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας,
και γ) τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Τυχόν διακοπή ή
διαφοροποίηση της σχέσης ή επιμέρους διατάξεων της
είναι δυνατή κατόπιν έγκρισης του Τομέα.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης διευθύνεται
από μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, το
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οποίο εκλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για
τριετή θητεία με δυνατότητα επανεκλογής για περισσότερες από μία θητείες.
2. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, από το κατά σειρά αρχαιότερο
μέλος Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
από την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα:
- τον συντονισμό του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
- την υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου
και τη μέριμνα για την τήρηση του,
- τη μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των πόρων και την κατανομή των χώρων του
Εργαστηρίου,
- την υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα του
ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
- την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για θέματα που
αφορούν τους χώρους του Εργαστηρίου και την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμού του Εργαστηρίου,
- την υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα
αρμόδια όργανα, και
- γενικά, την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του
Εργαστηρίου.
4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου, που έχει αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του Εργαστηρίου, την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων,
οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
5. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
6. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων και των μηχανημάτων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν
ειδική επί των οργάνων και μηχανημάτων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα, μηχανήματα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
7. Ο Διευθυντής μπορεί να παραπέμπει καθώς και να
εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τομέα για θέματα
που αφορούν το Εργαστήριο, έχει δε την υποχρέωση
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να παραπέμπει
στη Γ.Σ. του Τομέα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του
Εργαστηρίου που υποπίπτουν στην αντίληψη του και
υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες του.
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Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου, σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό από τον
Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης για την εγκατάσταση και
λειτουργία του εξοπλισμού του, οι οποίοι βρίσκονται στο
κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και αποτελούν την έδρα του.
2. Ύστερα από αίτημα του Διευθυντή στη Συνέλευση
του Τμήματος και με τη σύμφωνη γνώμη της, μπορούν
να χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου υλικοτεχνικές υποδομές, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός του Τμήματος Μαθηματικών.
3. Για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας
του Εργαστηρίου στα πλαίσια της αποστολής του και, ειδικότερα, οποιασδήποτε εργασίας στους χώρους του και
χρήσης του εξοπλισμού του, είναι απαραίτητη η έγκαιρη
υποβολή αιτήματος προς τον Διευθυντή και η σύμφωνη
γνώμη του. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος είναι
δυνατή η παραπομπή προς επανεξέταση του από τη
Γενική Συνέλευση του Τομέα. Ο Διευθυντής μπορεί να
εγκρίνει, να απορρίπτει, και να παραπέμπει στη Γενική
Συνέλευση του Τομέα αιτήματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου και τη χρήση των χώρων
και του εξοπλισμού του.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από ίδιους
πόρους και συγκεκριμένα από:
- την εκτέλεση ερευνητικών έργων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,
- τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εθνικούς ή διεθνείς - δημόσιους ή ιδιωτικούς - οργανισμούς
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
- τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου, και
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,
σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Με απόφαση του Διευθυντή, μπορεί να τηρείται ακόμα και κάθε άλλο βιβλίο
που κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 8
Τίτλος - Λογότυπο
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης» (τίτλος στα αγγλικά: "Laboratory of
Mathematical Analysis") και αναγράφεται σε κάθε έντυπο
του, μαζί με το λογότυπο του.
2. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του
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Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
στους οποίους είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
3. Το έμβλημα του Εργαστηρίου ακολουθεί τα πρότυπα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ»
Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Ιδρύεται στον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης (Α’ Τομέα)
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης» για την υποστήριξη των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα.
Άρθρο 2
Αποστολή-Σκοπός
Το Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης έγει ως αποστολή την υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών των μελών του Τομέα καθώς και την ανάπτυξη
και προβολή των γνωστικών αντικειμένων της Μαθηματικής Ανάλυσης σε συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Ειδικότερα, το Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης
έχει ως σκοπούς:
1. Την υποστήριξη της διδασκαλίας των προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών Μαθημάτων που προσφέρονται από
τον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από τη
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
2. Την παροχή δυνατότητας εξοικείωσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στη
χρήση μαθηματικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, όπως για παράδειγμα για
τη μελέτη και συγγραφή μαθηματικών κειμένων.
3. Την παροχή σε φοιτητές του Τμήματος δυνατότητας εξοικείωσης με μεθοδολογίες επικοινωνίας και
κατανόησης εννοιών της Μαθηματικής Ανάλυσης, και,
ειδικότερα, με τη διδασκαλία τους στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση στα πλαίσια της θεσμοθετημένης από το
Τμήμα Μαθηματικών χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
4. Τη διοργάνωση δραστηριοτήτων (σεμιναρίων, διαλέξεων, κ.λ.π.) με θέματα που σχετίζονται με τα γνωστικά
αντικείμενα της Μαθηματικής Ανάλυσης, τόσο στα πλαίσια του Τομέα και του Τμήματος, όσο και σε συνεργασία
με ενδιαφερόμενους εξωτερικούς φορείς από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και γενικότερα την Ελληνική και
Διεθνή Μαθηματική Κοινότητα.
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5. Τον συντονισμό και την υλοποίηση μελετών και
ερευνητικών προτάσεων στα γνωστικά αντικείμενα του
Τομέα.
6. Την παροχή δυνατότητας οργάνωσης δράσεων
επιμόρφωσης και προγραμμάτων δια βίου μάθησης,
ανάπτυξης και υλοποίησης μαθημάτων από απόσταση,
καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απαιτούν ευρεία χρήση διαδραστικών εργαλείων και οπτικοακουστικών μέσων.
7. Την παροχή υπηρεσιών από το Εργαστήριο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν γνωστικά αντικείμενα της Μαθηματικής Ανάλυσης, στα πλαίσια
της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις επιμόρφωσης καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τα Μαθηματικά και
τη Διδακτική τους.
Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου Μαθηματικής
Ανάλυσης αποτελείται από τα εκάστοτε υπηρετούντα
μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
που ανήκουν οργανικά στον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από
απόφαση των αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Στις εργασίες του Εργαστηρίου, και μόνο για συγκεκριμένη ασχολία στα πλαίσια της λειτουργίας του, δύνανται να
συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες (όπως επιστημονικό
προσωπικό από ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι
διδάκτορες, κ.λπ.), μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος
μέλους του Εργαστηρίου και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Εργαστηρίου και της Γενικής Συνέλευσης του
Τομέα. Η σχέση των δύο μερών (συμμετέχοντος - Εργαστηρίου) θα πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων, θα
πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές
διατάξεις, και για την υλοποίηση της είναι απαραίτητο να
συντάσσεται σχετικό έγγραφο, όπου σαφώς θα πρέπει να
αναφέρονται α) το είδος της σχέσης, β) οι υποχρεώσεις των
δύο μερών, και, γ) η χρονική διάρκεια της σχέσης, καθώς
και σύντομη αιτιολόγηση της εν λόγω συμμετοχής. Το έγγραφο εγκρίνεται από τον Τομέα και συνυπογράφεται από
α) το συμμετέχον εξωτερικό μέλος, β) το μέλος του Εργαστηρίου που υπέβαλε το αίτημα, το οποίο έχει και την
ευθύνη της υλοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας, και
γ) τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Τυχόν διακοπή ή διαφοροποίηση της σχέσης ή επιμέρους διατάξεων της είναι
δυνατή κατόπιν έγκρισης του Τομέα.
Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης διευθύνεται
από μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, το
οποίο εκλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για
τριετή θητεία με δυνατότητα επανεκλογής για περισσότερες από μία θητείες.
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2. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, από το κατά σειρά αρχαιότερο
μέλος Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
από την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα:
- τον συντονισμό του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
- την υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου
και τη μέριμνα για την τήρηση του,
- τη μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των πόρων και την κατανομή των χώρων του
Εργαστηρίου,
- την υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα του
ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
- την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για θέματα που
αφορούν τους χώρους του Εργαστηρίου και την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμού του Εργαστηρίου,
- την υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα
αρμόδια όργανα, και
- γενικά, την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του
Εργαστηρίου.
4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν από
τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο,
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορίζει, μέσα
στα πλαίσια αποστολής του Εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων, οργάνων και
χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
5. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
6. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων και των μηχανημάτων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν
ειδική επί των οργάνων και μηχανημάτων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα, μηχανήματα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
7. Ο Διευθυντής μπορεί να παραπέμπει καθώς και να
εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τομέα για θέματα
που αφορούν το Εργαστήριο, έχει δε την υποχρέωση
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να παραπέμπει
στη Γ.Σ. του Τομέα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του
Εργαστηρίου που υποπίπτουν στην αντίληψη του και
υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες του.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου, σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό από τον
Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης για την εγκατάσταση και
λειτουργία του εξοπλισμού του, οι οποίοι βρίσκονται στο
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κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και αποτελούν την έδρα του.
2. Ύστερα από αίτημα του Διευθυντή στη Συνέλευση
του Τμήματος και με τη σύμφωνη γνώμη της, μπορούν
να χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου υλικοτεχνικές υποδομές, εγκαταστάσεις και
εξοπλισμός του Τμήματος Μαθηματικών.
3. Για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας του
Εργαστηρίου στα πλαίσια της αποστολής του και, ειδικότερα, οποιασδήποτε εργασίας στους χώρους του και χρήσης
του εξοπλισμού του, είναι απαραίτητη η έγκαιρη υποβολή
αιτήματος προς τον Διευθυντή και η σύμφωνη γνώμη του.
Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος είναι δυνατή η παραπομπή προς επανεξέταση του από τη Γενική Συνέλευση
του Τομέα. Ο Διευθυντής μπορεί να εγκρίνει, να απορρίπτει, και να παραπέμπει στη Γενική Συνέλευση του Τομέα
αιτήματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου και τη χρήση των χώρων και του εξοπλισμού του.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από ίδιους
πόρους και συγκεκριμένα από:
- την εκτέλεση ερευνητικών έργων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
- τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εθνικούς ή διεθνείς - δημόσιους ή ιδιωτικούς -οργανισμούς
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
- τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου, και
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,
σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Με απόφαση του Διευθυντή, μπορεί να τηρείται ακόμα και κάθε άλλο βιβλίο
που κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 8
Τίτλος - Λογότυπο
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης» (τίτλος στα αγγλικά: "Laborator of
Mathematical Analysis") και αναγράφεται σε κάθε έντυπο
του, μαζί με το λογότυπο του.
2. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
στους οποίους είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
3. Το έμβλημα του Εργαστηρίου ακολουθεί τα πρότυπα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 22 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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