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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο 

Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» 
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πα−
νεπιστημίου Πελοποννήσου. ................................................. 1

Ίδρυση Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Τε−
χνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γε−
ωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατρο−
φής (Σ.ΤΕ.Γ. και ΤΕ.Τ. και Δ.) και καθορισμός του 
εσωτερικού τους κανονισμού. ............................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2763 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο 

Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο−
μίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 

258/8−12−2014, τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/28−05−2013, 
τ.Α΄) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργη−
ση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπι−
στήμιο Πελοποννήσου».

3. Το απόσπασμα πρακτικών της 5ης συνεδρίασης 
της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και 
Πληροφορικής (15−03−2016).

4. Την απόφαση 12/05−04−2016 της 87ης συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχε−
τικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98, τ.Α΄).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί 
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστή−
ριο Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας, 
Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πε−
λοποννήσου και τον καθορισμό του εσωτερικού του 
κανονισμού λειτουργίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Εργαστήριο με την 
ονομασία «Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης και Επι−
χειρηματικότητας» και με τη διεθνή ονομασία «SDE 
Lab − Sustainable Development and Entrepreneurship", 
το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα: Βιώσιμης ανά−
πτυξης, πράσινης οικονομίας, κοινωνικής οικονομίας, 
βιώσιμης επιχειρηματικότητας, οικονομικά των επιχει−
ρήσεων, επιχειρηματικός σχεδιασμός.

Άρθρο 2
Σκοπός

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Αει−
φόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» είναι να 
αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα πα−
ραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και εξέλιξης 
της επιστημονικής γνώσης, καθώς και ανάπτυξης ερ−
γαλείων και εφαρμογών για τις ανάγκες των επιχειρή−
σεων, της κοινωνίας και της οικονομίας. Επιπλέον θα 
καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα εί−
ναι η έρευνα και η μελέτη στα γνωστικά αντικείμενα των 
«Οικονομικών των Επιχειρήσεων» και των «Οικονομικών 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Το «Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρη−
ματικότητας» έχει ως σκοπό:
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1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και των άλλων 
τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε θέματα 
που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της εν λόγω 
δραστηριότητας.

2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα−
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται το 
Εργαστήριο.

3. Την εκπαίδευση και επιμόρφωση οικονομολόγων, 
στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα και άλλων ειδικοτήτων που ενδιαφέ−
ρονται για το χώρο της αειφορίας και επιχειρηματι−
κότητας.

4. Τη σύνδεση και συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα 
ερευνών, φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής 
και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συ−
μπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με 
εκείνους του εργαστηρίου.

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

6. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

7. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα 
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

8. Την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων ερευνητικών 
προγραμμάτων για τη μεθοδολογική και επιστημονικο−
τεχνική ανάπτυξη των σχετικών με τη φύση του εργα−
στηρίου πεδίων, ιδίως στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

9. Το συντονισμό των σχετικών προγραμμάτων σε 
όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους και τη 
λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική και δι−
οικητική άποψη.

10. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τε−
χνολογικής υποδομής και τη γενικότερη συμβολή για 
την αρτιότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικεί−
μενα του εργαστηρίου προπτυχιακών και μελλοντικών 
μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

11. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και 
έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο των 
γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου, όπως και των 
συγγενών γνωστικών αντικειμένων άλλων Τμημάτων και 
διατμηματικών κύκλων σπουδών.

12. Τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη 
συμμετοχή προπτυχιακών σπουδαστών οι οποίοι ενδι−
αφέρονται για τα ερευνητικά προγράμματα του εργα−
στηρίου και την προώθηση μεταπτυχιακών φοιτητών 
προς εξειδίκευση για μελλοντική στελέχωση του εργα−
στηρίου με το καταλληλότερο ερευνητικό προσωπικό.

13. Την καλλιέργεια της μεθοδολογίας ολοκληρωμένης 
διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων αειφορίας 
και επιχειρηματικότητας και τη συνεργασία στον το−
μέα έρευνας με μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών ή άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.

14. Τη συνεργασία και την υποστήριξη του εκτελούμε−
νου έργου από συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, 
κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς 
φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή 
του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση προβλη−
μάτων για τη μακροχρόνια εξέλιξη και διαχείριση της 
χώρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

15. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης πάνω σε θέματα 
Αειφορίας και Επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση 
της για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο βασικός στόχος του Εργα−
στηρίου είναι η δημιουργία κρίσιμης και εστιασμένης 
μάζας ερευνητικών, αναπτυξιακών και διδακτικών δρα−
στηριοτήτων, η οποία θα τους προσδώσει ταυτότητα, 
ορατότητα και προστιθέμενη αξία, θα διαμορφώσει 
ευνοϊκές συνθήκες για προβολή και εξωστρέφεια και 
θα αξιοποιήσει ευκαιρίες για προσέλκυση ανθρώπινου 
δυναμικού και χρηματοδότησης.

Επιμέρους στόχοι που απορρέουν από τα προηγού−
μενα είναι οι ακόλουθοι:

• Η ομαδοποίηση ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων 
κάτω από μία ενιαία στέγη που διαθέτει κοινή επωνυμία 
και ομοιογενή ταυτότητα,

• η διαμόρφωση και υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων 
συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα το Εργαστηρίου,

• η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυ−
ση ερευνητών και άλλου ανθρώπινου δυναμικού υψηλής 
ποιότητας και εμβέλειας,

• η αξιοποίηση ευκαιριών για αυξημένη εξωστρέφεια, 
ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικά και 
αναπτυξιακά έργα και χρηματοδότηση,

• η γενικότερη προβολή και υποστήριξη των δραστη−
ριοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 3 
Τομείς δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται 
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την 
εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμ−
μάτων στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Πιο 
συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργα−
στηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα 
της Αειφορίας και Επιχειρηματικότητας.

• Ανάπτυξη και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμε−
νων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα συναφή 
με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Ερ−
γαστηρίου.

• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

• Ανάπτυξη συνεργασιών με Ινστιτούτα, Κέντρα 
Ερευνών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και επιστημονικούς και 
λοιπούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των 
οποίων οι στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλο−
συμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
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• Παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

• Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλί−
ων, μονογραφιών κ.λπ. γύρω από τα γνωστικά αντικεί−
μενα του Εργαστηρίου.

• Οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, 
συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων για την προα−
γωγή της γνώσης και την προώθηση των στόχων του 
Εργαστηρίου.

• Οργάνωση δράσεων διά βίου μάθησης, σχολείων και 
άλλων συναφών πρωτοβουλιών γύρω από τα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου.

• Εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, σε 
θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.

• Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής 
υποδομής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πα−
νεπιστημίου Πελοποννήσου για την υποστήριξη της 
διεξαγωγής της έρευνας.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί 
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, στο χώρο του οποίου λειτουργεί. Το 
προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή και μέλη 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, που η επιστημονική τους ενασχόληση 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του οικείου εργαστηρίου. Το λοιπό προσωπικό περι−
λαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Δι−
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και εξωτερικούς 
συνεργάτες, προσκεκλημένους Καθηγητές από Ελληνικά 
και Ξένα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, μεταδιδακτορικούς 
ερευνητές, επιστήμονες με συνάφεια στον χώρο της 
Αειφορίας και Επιχειρηματικότητας και λοιπούς επι−
στήμονες με ενδιαφέροντα στα γνωστικά αντικείμενα 
του εργαστηρίου.

Άρθρο 5 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

Το «Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρη−
ματικότητας» διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικο−
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 
του Ν. 2083/1992.

Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το 
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ο συντονισμός 
του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και 
υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομι−
κών Επιστημών, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, 
η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλ−
λογικών οργάνων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
σε χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, η 
μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχεί−
ριση των πόρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την 

κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για 
την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηρι−
οτήτων και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Χώροι εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώ−
ροι που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοπον−
νήσου για τη διεξαγωγή του διδακτικού − ερευνητικού 
του έργου ή χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου για το σκοπό αυτό. Στον χώρο του Ερ−
γαστηρίου γίνεται η εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη 
διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, διδακτικού−ερευ−
νητικού έργου και ερευνητικών προγραμμάτων.

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει−
τουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στον χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

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, λοιπού εξοπλισμού και χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει 
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ 
και άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σε 
αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, 
φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται 
ειδικοί κανόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία 
του εξοπλισμού, υλικών και εγκαταστάσεων του Εργα−
στηρίου από βλάβες.

4. Η χρήση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που 
διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά 
όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση 
τους, στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 7 
Έσοδα−Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται 
αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 
του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258/8−12−2014), και ειδικότερα 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 το Π.δ. 159/1984 

(Α΄ 53).
δ. Τις κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παρα−

χωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προ−
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έρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά 
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για 
τους σκοπούς των Εργαστηρίων, γενικότερα, και του 
οικείου Εργαστηρίου, ειδικότερα.

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

στ. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου.

ζ. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχο−
λείων, σεμιναρίων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.

η. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων 

που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους 
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από την 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου).

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του «Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης 
και Επιχειρηματικότητας» τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία 
και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος 
οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστη−
μονικών βιβλίων, περιοδικών και εξοπλισμού, αρχείο 
ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προ−
σωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, τα οποία κρίνονται απα−
ραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου 
ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9 
Τίτλος − Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Αει−
φόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας». Αυτός 
ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι 
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξω−
τερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και 
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης και 
Επιχειρηματικότητας» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα 
του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 20 Απριλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

    Αριθμ. 2316 (2)
Ίδρυση Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Τε−

χνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γε−
ωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 
(Σ.ΤΕ.Γ. και ΤΕ.Τ. και Δ.) και καθορισμός του εσωτε−
ρικού τους κανονισμού.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 173),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του 
Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης 
και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» 
(ΦΕΚ Α΄114),

2. τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3794/2009 
«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολο−
γικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄156),

3. τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 5, 
της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 6, του άρθρου 42, 
της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ Α΄195) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρ−
θρου 16 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 22 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και 
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄24),

4. την παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ−
μάτων» (ΦΕΚ Α΄195) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258),

5. το άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο−
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Δι−
αύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254) «Ρυθμίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,

6. το Π.δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας −Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − 
Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» 
(ΦΕΚ Α΄123), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄190),

7. την απόφαση της υπ’ αριθ. 50/23−04−2015 (θέμα 
1ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ερευνητικών 
Εργαστηρίων») συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας,

8. την απόφαση της υπ’ αριθ. 33/18−06−2015 (θέμα 2ο) 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων, που διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 123/6−4−2016
(αρ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 2039/7−4−2016) έγγραφο του Δ/ντή της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τρο−
φίμων και Διατροφής (Σ.TE.Γ. και ΤΕΤ. και Δ.),

9. την απόφαση της υπ’ αριθ. 95/14−04−2016 (θέμα 4ο) 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
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10. την υπ’ αριθ. 13/15.04.2013 (ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
02.05.2013) Πράξη Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο 
4009/2011, για τον διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,

11. την αριθ. 71888/Ε5/28.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ49−8ΦΜ) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Παναγιώτη Γούλα του 
Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσ−
σαλίας,

12. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση ερευνητικών εργαστηρίων στο Τμήμα Τε−
χνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.TE.Γ. και ΤΕΤ. 
και Δ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, καθώς και τον καθορισμό του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους, ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Α) Ιδρύεται στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τρο−
φίμων και Διατροφής Ερευνητικό Εργαστήριο με τίτλο 
«Εργαστήριο Προηγμένων ΒΙΟχημικώνΧΗμικών, και Μι−
κροβιολογικών Αναλύσεων αγροτικών και ζωοκομικών 
Τροφίμων, Ζωοτροφών και Αγροοικοσυστημάτων (ΒΙΟ.
ΧΗ.ΜΙ.Α.) (Laboratory of Advanced Chemical, Biochemical 
& Microbiological Analysis of Animal− Feed, Foodstuffs and 
Agroecosystems − A.C.M.A.)»

To Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως σκοπό να εξυ−
πηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναλυτικές 
ανάγκες στα αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, της Μηχανικής Βιοσυστημάτων και 
της αλυσίδας παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων 
χωρίς να εξαιρούνται οι διάφοροι φυσικοί πόροι όπως 
ο αέρας, το νερό και το έδαφος. Το Εργαστήριο δημι−
ουργείται με βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες στην 
εφαρμοσμένη αγροτική φυτική και ζωική παραγωγή 
με την ενοποιημένη αναλυτική εργαστηριακή υποδομή 
των επιμέρους εργαστηρίων Εδαφολογίας, Γεωργικής 
Χημείας − Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, θρέψης φυτών, 
Μικροβιολογίας, Διατροφής Αγροτικών ζώων, Τεχνολο−
γίας Κρέατος, Τεχνολογίας Γάλακτος.

Ο αντικειμενικός σκοπός του είναι να προμηθεύσει 
την επιστημονική κοινότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας με μία 
ισχυρότατη αναλυτική δομή που θα υποστηρίζει την 
εκπαίδευση των σπουδαστών αλλά και την ερευνητική 
δραστηριότητα και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας 
και ειδικά των δημοσίων φορέων, των μικρομεσαίων και 
μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης και των οργανωμέ−
νων αγροτικών εκμεταλλεύσεων πρωτογενούς φυτικής 
και ζωικής παραγωγής για εξειδικευμένες και πιστοποι−
ημένες αναλύσεις με την αξιοπιστία της διαπίστευσης 
στο πρότυπο ISO 17025, που θα προάγουν την ποιότητα 
και την ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων και των 
αγροοικοσυστημάτων.

Οι βασικοί άξονες δραστηριότητας του εργαστηρίου 
είναι οι παρακάτω:

1. Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών και των Προ−
γραμμάτων σπουδών των τριών κατευθύνσεων του Τμή−
ματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας 

Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας. Επιπλέον υποστήριξη όπου είναι δυνατό 
ή αναγκαίο των διδακτικών αναγκών και των υπολοίπων 
Τμημάτων της Σχολής.

2. Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών των μεταπτυ−
χιακών σπουδών με ειδική εκπαίδευση και εξειδικευμέ−
νες αναλύσεις ακριβείας.

3. Υποστήριξη και ανάπτυξη ερευνητικής δραστηρι−
ότητας.

4. Παροχή Υπηρεσιών σε Δημόσιους φορείς της Περιο−
χής της Θεσσαλίας, της Ελλάδος, Ευρώπης και διεθνείς 
και ανάληψη έργων ή/και προγραμμάτων από αυτούς.

5. Παροχή υπηρεσιών στις τοπικές αγροτικές εκμε−
ταλλεύσεις πρωτογενούς τομέα τόσο φυτικής όσο και 
ζωικής παραγωγής.

6. Παροχή Υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς με έμφαση 
σε εταιρείες παραγωγής αγροτικών προϊόντων, τροφί−
μων και ζωοτροφών της περιοχής μας και ειδικά στον 
κλάδο των MME.

7. Υποστήριξη συστημάτων πιστοποίησης AGRO 1, 2, 
3, GLOBALGAP, ISO 22000, IFS και BRC με διεξαγωγή 
προγράμματος πιστοποιημένων χημικών και μικροβιο−
λογικών αναλύσεων.

8. Διάχυση της επιστημονικής γνώσης με διεξαγωγή 
ημερίδων, συνεδρίων και δημοσιεύσεις σε έγκριτα πε−
ριοδικά του εσωτερικού και εξωτερικού.

9. Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για αναλυ−
τικές τεχνικές σε στελέχη επιχειρήσεων και επιμόρ−
φωση τους σε ταχείες αναλυτικές τεχνικές−μεταφορά 
αναλυτικής τεχνογνωσίας στις MME της περιοχής μας 
και όχι μόνο.

10. Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπη−
ρεσιών στα πλαίσια της Χημικής και μικροβιολογικής 
ανάλυσης και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σ’ 
αυτούς επ’ αμοιβή (π.χ. εξειδικευμένες αναλύσεις για 
λογαριασμό τους με χρήση διαπιστευμένων πρωτοκόλ−
λων ISO 17025).

11. Συνεργασία με το Χημείο του Κράτους και με τον 
Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων σε εξειδικευμένες 
αναλύσεις Χημικής και Μικροβιολογικής Φύσεως με πι−
στοποιημένα πρωτόκολλα κατά ISO 17025.

12. Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εσωτε−
ρικού και εξωτερικού και άλλες αναλυτικές δομές με 
συναφή ή συμπληρωματικά αναλυτικά ενδιαφέροντα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρα−
κάτω:

•  Ανάπτυξη προηγμένων αναλυτικών μεθόδων για τη 
μελέτη της σύστασης και χημική ανάλυση αγροτικών 
προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

•  Αναλύσεις προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και 
τροφίμων για ύπαρξη υπολειμματικότητας φυτοπρο−
στατευτικών προϊόντων.

•  Αναλύσεις για ύπαρξη υψηλού ποσοστού νιτρικών 
και νιτρωδών από την λίπανση.

•  Αναλύσεις υδάτων χημικές και μικροβιολογικές.
•  Αναλύσεις Εδαφών για πρόβλεψη καταλληλότητας 

για καλλιέργειες.
•  Αναλύσεις επικίνδυνων μυκοτοξινών σε ζωοτροφές, 

γάλατα, κρέατα και τρόφιμα γενικότερα.
•  Αναλύσεις διοξινών σε τρόφιμα, νερό και αέρα.
•  Αναλύσεις βαρέων μετάλλων διαφόρων τύπων σε 

τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα, ζωοτροφές, νερό και 
εδάφη.
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•  Μικροβιολογικές αναλύσεις για διάφορα παθογόνα.
•  Αναλύσεις πιστοποίησης αιθέριων ελαίων.
•  Αναλύσεις προφίλ λιπαρών οξέων και ζαχάρων.
•  Αναλύσεις ολικού λίπους, υγρασίας, πρωτεΐνης και 

ζαχάρων. 
•  Αναλύσεις διατροφικής επισήμανσης τροφίμων. 
•  Αναλύσεις οξύτητας, ολικού άλατος, τέφρας, θειω−

δών. Αναλύσεις εδαφών.
•  Αναλύσεις Επιβεβαιωτικής φύσεως για τις ανάγκες 

των συστημάτων AGR01, 2,3 και GLOBALGAP της 
αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής (Συστή−
ματα ολοκληρωμένης διαχείρισης).

•  Αναλύσεις Επιβεβαιωτικές για τις ανάγκες του συ−
στήματος ISO 22000: 2005 των Βιομηχανιών τρο−
φίμων.

•  Αναλύσεις προφίλ αρωματικών για τα διάφορα τρό−
φιμα.

•  Αναλύσεις ανίχνευσης νοθείας σε τρόφιμα (π,χ. 
έλαια και μέλι).

•  Ανάλυση παθογόνων μικροοργανισμών όπως ενδει−
κτικά σαλμονέλα, σταφυλόκοκκος, κλωστρίδια σε 
νερά, τρόφιμα, ζωοτροφές και έδαφος.

Β) Ιδρύεται στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τρο−
φίμων και Διατροφής Ερευνητικό Εργαστήριο με τίτλο 
«Εργαστήριο Δενδροκηπευτικών και Εδαφικών Πόρων 
(HortLab, the Horticultural Laboratory)».

ΤΟΜΕΙΣ:
ΤΟΜΕΑΣ Α: Δενδροκηπευτικών
ΤΟΜΕΑΣ Β: Εδαφικών Πόρων
Το εργαστήριο αναπτύχθηκε ως εργαστήριο άσκησης 

των σπουδαστών φυτικής παραγωγής και εξελίχθηκε 
σε πολλαπλές κατευθύνσεις δίνοντας ολοκληρωμένες 
λύσεις στηρίζοντας:

1. Το εδαφολογικό μέρος προγραμμάτων γεωπονίας 
η περιβαλλοντικών προγραμμάτων, με αναφορά τη γε−
ωργική διαχείριση του εδάφους, την λίπανση, την φυλ−
λοδιαγνωστική και την ποιότητα του νερού άρδευσης.

2. Τον προγραμματισμό εγκατάστασης και διαχείρισης 
οπορώνων, αμπελώνων και ελαιώνων, όπως και πολυ−
δύναμων φυτών (super foods).

3. Τον προγραμματισμό εγκατάστασης και διαχείρισης 
κηπευτικών καλλιεργειών, τόσο υπαίθριων, όσο και υπό 
κάλυψη, καθώς και των αστικών κήπων και ταρατσό−
κηπων.

4. Την αρχιτεκτονική κήπων, τον σχεδιασμό και κατα−
σκευή θεραπευτικών κήπων, καθώς και πράσινων στε−
γών και δωμάτων.

5. Ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους οινολογίας και 
ελαιουργίας, καθώς και μεταποίησης και επεξεργασίας 
των αγροτικών προϊόντων και των υποπροϊόντων τους.

6. Την καταμέτρηση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε 
φρούτα και λαχανικά.

7. Την παρακολούθηση της πορείας Δενδροκομικών 
και Κηπευτικών καλλιεργειών.

8. Τη διάδοση Σύγχρονων Γεωθερμικών και Αυτόνομων 
θερμοκηπίων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρα−
κάτω:

•  Εγκατάσταση σύγχρονων βιομηχανικών οπορώνων.
•  Υπέρπυκνο σύστημα γραμμικής καλλιέργειας ελαι−

ώνων με πλήρη μηχανική συγκομιδή.
•  Παραγωγικός τοίχος οπορώνων καρυδιάς Καλιφόρ−

νιας.

•  Αξιολόγηση και ανεύρεση νέων ποικιλιών και υπο−
κειμένων, καθώς και τρόποι πολλαπλασιασμού των.

•  Αξιοποίηση των υποπροϊόντων των δενδροκομικών 
καλλιεργειών.

•  Επεξεργασία, μεταποίηση και ποιοτικός έλεγχος, 
καθώς και πιστοποίηση των δενδροκηπευτικών προ−
ϊόντων και βοτάνων.

•  Πολυδύναμα φυτά (Super Foods) για την παραγωγή 
«τροφοφαρμάκων».

•  Εργαστηριακές αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων.
•  Εργαστηριακές αναλύσεις φυτικών δειγμάτων.
•  Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού.
•  Πειράματα εφαρμογής λιπάνσεων σε καλλιέργειες.
•  Εργαστηριακές αναλύσεις οίνων και αποσταγμάτων.
• Εργαστηριακές αναλύσεις ελαιολάδων
• Εργαστηριακές αναλύσεις αιθέριων ελαίων
•  Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων φυτικής προ−

έλευσης και παρασκευασμάτων.
• Τύποι θερμοκηπίων και υλικών κάλυψης.
• Υποστρώματα και τύποι υδροπονίας.
• Υδροπονικά διαλύματα θρέψης.
• Γεωθερμικά θερμοκήπια κλειστού τύπου.
•  Συστήματα σποροπαραγωγής & αγενούς αναπα−

ραγωγής φυτών.
• Θεραπευτικοί κήποι.
• Ταρατσόκηποι.
• Πράσινες φυτεμένες στέγες.

Άρθρο 2 
Αποστολή

Η αποστολή − σκοπός εκάστου Εργαστηρίου, όπως 
διατυπώνεται στην πρόταση ίδρυσης

του, είναι δυνατό να αναλύεται σε:
α) ερευνητικούς σκοπούς και στόχους
β) παροχή υπηρεσιών προς τρίτους
γ) ανάπτυξη και ενίσχυση εκπαιδευτικού έργου σε 

σπουδές 1ου, 2ου και 3ου κύκλου, αλλά και σε προγράμ−
ματα δια βίου μάθησης και σύντομου κύκλου.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Τα μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι μέλη ΕΠ 
του Τμήματος. Πέραν των μελών του Τμήματος κάθε 
Εργαστήριο μπορεί να στελεχώνεται και από συνερ−
γάτες ιδιώτες ερευνητές, μέλη ΔΕΠ/ΕΠ άλλων ΑΕΙ ή 
ομότιμους καθηγητές.

Άρθρο 4 
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

α) Κάθε Ερευνητικό Εργαστήριο διευθύνεται από Διευ−
θυντή που είναι μέλος Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή 
του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στο 
οικείο Τμήμα. Ο Διευθυντής ορίζεται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, για χρονική περίοδο τριών 
ετών και μπορεί να ανανεωθεί. Αν υπάρχουν περισσότε−
ροι καθηγητές, η Συνέλευση του Τμήματος εκλέγει έναν 
από αυτούς ως Διευθυντή του εργαστηρίου σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον ορισμό, την εκλογή 
ή την ανανέωση της θητείας του Διευθυντή κάθε ερ−
γαστηρίου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του 
Προέδρου του οικείου ΤΕΙ.

β) Σε περίπτωση που στο οικείο Τμήμα δεν υπάρχει 
καθηγητής, ως Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται 
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ή εκλέγεται αναπληρωτής καθηγητής κατά την ίδια ως 
άνω διαδικασία και με συγκρότηση της τριμελούς ει−
σηγητικής επιτροπής και από αναπληρωτές καθηγητές. 
Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του Διευθυντή λήγει με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με την οποία 
η διεύθυνση του εργαστηρίου ανατίθεται σε μέλος Ε.Π. 
που έχει διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του κα−
θηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και 
ανήκει στο οικείο Τμήμα. Για το χρονικό διάστημα που 
δεν υπάρχει καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, η 
διεύθυνση του Εργαστηρίου ανατίθεται σε επίκουρο 
καθηγητή κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.

γ) Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να αναλάβει τη 
Διεύθυνση του Εργαστηρίου καθηγητής, εφαρμόζεται 
η ίδια ως άνω διαδικασία.

δ) Ο Διευθυντής ασκεί αρμοδιότητες, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται: 

(1) Ο συντονισμός του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
έργου, (2) η κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού 
και απολογισμού ανά διετία του έργου του Εργαστη−
ρίου και η υποβολή, μετά από γνώμη της Συνέλευσης 
του οικείου Τμήματος, στη Συνέλευση του Ιδρύματος 
με απόφαση της οποίας εγκρίθηκε η ίδρυσή του, (3) η 
οικονομική διαχείριση των εσόδων του σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και όσα ορίζονται με τον εσωτερικό 
κανονισμό, (4) η μέριμνα για την καλή κατάσταση των 
χώρων, του εξοπλισμού του Εργαστηρίου και γενικότε−
ρα η ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστη−
ρίου και (5) η τήρηση βιβλίου περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση − Λειτουργία

α) Τα Ερευνητικά Εργαστήρια λειτουργούν σε χώρους 
και εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας που παραχωρή−
θηκαν για το σκοπό αυτό και εφόσον απαιτείται για τη 
λειτουργία τους, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
Τμήματος, και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Ιδρύματος. Η λειτουργία των Ερευνητικών Εργαστηρίων 
και η ενδεχόμενη δέσμευση χώρων δεν θα πρέπει να πα−
ρεμποδίζει την εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος, 
οι δε παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες πρέπει να πα−
ρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον και να προάγουν 
την επιστήμη στην πράξη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
δεν πρέπει να έχουν αποκλειστικό σκοπό το κέρδος.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος είναι 
δυνατό να παραχωρείται η μερική ή ολική χρήση ειδικού 
εργαστηριακού εξοπλισμού του Ιδρύματος σε ένα ή 
περισσότερα Ερευνητικά Εργαστήρια, για καθοριζόμενο 
χρονικό διάστημα, και με όρους χρήσης που καθορίζο−
νται στην απόφαση της Συνέλευσης.

γ) Υπεύθυνος για την καλή κατάσταση των χώρων και 
του εξοπλισμού που παραχωρήθηκαν σε Ερευνητικό 
Εργαστήριο είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες

Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες από τα Ερευνητικά 
Εργαστήρια γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Όταν υποβληθεί το αίτημα για παροχή συγκεκρι−
μένων υπηρεσιών, τότε η Συνέλευση του Τμήματος, 
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ερευνητικού 
Εργαστηρίου και αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια του 
άρθρου 5 του παρόντος αποφασίζει:

1. Αν θα παρασχεθεί η αιτούμενη υπηρεσία.
2. Ποια μέλη του προσωπικού του εργαστηρίου θα 

λάβουν μέρος στην εργασία αυτή.
Η απασχόληση γίνεται έξω από τις κανονικές ώρες 

εργασίας κάθε μέλους του προσωπικού στο Ίδρυμα.
3. Ποιο θα είναι το συνολικό κόστος για την παροχή 

της υπηρεσίας.
Το κόστος αυτό αναλύεται σε δύο μέρη, δηλαδή στις 

τεκμηριωμένες δαπάνες για την αγορά των απαραίτη−
των οργάνων και αναλώσιμων υλικών και στη συμπλη−
ρωματική αμοιβή.

4. Ποια αμοιβή δικαιούται να λάβει κάθε μέλος του 
προσωπικού που θα ασχοληθεί σε ορισμένη εργασία.

2. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ανακοι−
νώνεται στον Πρόεδρο του τμήματος ή στον Διευθυντή 
της Σχολής.

3. Οι τεκμηριωμένες δαπάνες αποδίδονται στο φορέα 
που τις πραγματοποίησε. Η συμπληρωματική αμοιβή 
κατανέμεται ως ακολούθως:

α. Ένα τρίτο για τις γενικές ανάγκες του ΤΕΙ.
β.  Ένα τρίτο για τις ανάγκες του Τμήματος που ανήκει 

το Ερευνητικό Εργαστήριο.
γ. Ένα τρίτο για αμοιβή του προσωπικού που ασχο−

λήθηκε στην εργασία αυτή.
4. Τα αρμόδια όργανα δεν δεσμεύονται να αναλά−

βουν οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής υπηρεσιών από 
Ερευνητικά Εργαστήρια.

Εφόσον όμως την αναλάβουν, έχουν όλη τη σχε−
τική ευθύνη που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας. Εξάλλου, έχουν υποχρέωση να 
γνωστοποιήσουν αμέσως και έγγραφα την ενδεχόμενη 
απόφαση τους να μην πραγματοποιήσουν τη ζητούμενη 
έρευνα.

5. Απαγορεύεται στα αρμόδια όργανα που συνάπτουν 
συμφωνία παροχής υπηρεσιών με τρίτους να θέτουν, 
ως όρο της συμφωνίας, ότι τα αποτελέσματα της ερ−
γασίας των εργαστηρίων είναι απόρρητα. Η δαπάνη για 
τη χορήγηση αντιγράφων ή στοιχείων βαρύνει εκείνον 
που τα ζητάει.

Η επιβάρυνση ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, ανάλογα με την περίπτωση 
και διανέμεται εξίσου στους δικαιούχους σύμφωνα με 
τα εδάφια (α) και (β) της παρ. 3.

6. Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας παροχής 
υπηρεσιών προκαταβάλλεται. Κατ’ εξαίρεση, όταν αυτός 
που έχει ζητήσει την εκτέλεση της εργασίας είναι το 
ελληνικό δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 
η δαπάνη μπορεί να καταβληθεί και αμέσως μετά το 
πέρας της εργασίας και την έκδοση της σχετικής πιστο−
ποίησης. Επίσης, σε περίπτωση που η συνολική δαπάνη 
ξεπερνάει τα 500€, επιτρέπεται να ορισθεί τμηματική 
καταβολή, ανάλογα με την πρόοδο της εργασίας.

7. Η παρακολούθηση των εργασιών που εκτελούνται 
στο Εργαστήριο από τον ενδιαφερόμενο, επιτρέπεται 
μόνο ύστερα από σχετική άδεια του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου, που δίνεται ύστερα από εκτίμηση των 
περιστάσεων.

8. Όποιος, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
παρακολουθεί τις εργασίες που γίνονται στο Εργα−
στήριο, πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα με τους 
κανονισμούς που αφορούν την τάξη στο Εργαστήριο 
και να υπακούν δίχως καμιά αντίρρηση στις υποδείξεις 
των υπευθύνων.
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Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προφορική συνεννόη−
ση ή παρατήρηση ή σύσταση προς το προσωπικό που 
εκτελεί την εργασία.

Μη συμμόρφωση προς τον κανόνα έχει ως συνέπεια 
την αποβολή του ενδιαφερόμενου από το Εργαστήριο, 
σύμφωνα με την κρίση του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

9. α) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύμπραξη δύο 
ή περισσότερων Εργαστηρίων του ίδιου Τμήματος, οι 
αποφάσεις παίρνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
η οποία ορίζει και το προσωπικό που θα διεξαγάγει την 
εργασία και το γενικό υπεύθυνο της εργασίας αυτής.

β) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύμπραξη δύο ή 
περισσότερων Εργαστηρίων που ανήκουν σε διαφο−
ρετικά Τμήματα, αλλά στην ίδια Σχολή, οι αποφάσεις 
παίρνονται από τη Διεύθυνση της Σχολής, η οποία ορίζει 
και το προσωπικό που θα διεξαγάγει την εργασία και 
το γενικό υπεύθυνο της εργασίας αυτής.

γ) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύμπραξη δύο ή 
περισσότερων Εργαστηρίων που ανήκουν σε Τμήματα 
διαφορετικών Σχολών ή σε Τμήματα που δεν ανήκουν 
σε Σχολή, οι αποφάσεις παίρνονται από τη Συνέλευση 
του Ιδρύματος, η οποία ορίζει και το προσωπικό που 
θα διεξαγάγει την εργασία και το γενικό υπεύθυνο της 
εργασίας αυτής.

10. Οι εργασίες, σύμφωνα με τα εδάφια (β) και (γ) της 
προηγούμενης παραγράφου, αναλαμβάνονται μόνο κατ’ 
εξαίρεση και εφόσον η Διεύθυνση Σχολής ή η Συνέλευση 
του Ιδρύματος εκτιμήσουν ότι πρόκειται για περιπτώσεις 
ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 7 
Έσοδα

Κάθε Ερευνητικό Εργαστήριο υπηρετεί το σκοπό ίδρυ−
σης του, όπως διατυπώθηκε στην απόφαση Ίδρυσης, 
χωρίς επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του 
Ιδρύματος, χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από:

1. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών, με τους περιορι−
σμούς της ισχύουσας νομοθεσίας και των όρων του 
εσωτερικού κανονισμού,

2. δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες που κατα−
λείπονται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου,

3. ειδικές προσφορές και χρηματοδοτήσεις από διε−
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,

4. πωλήσεις επιστημονικών εκδόσεων του Εργαστη−
ρίου,

5. διάθεση προϊόντων που προήλθαν από τις ερευνη−
τικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου,

6. έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών ή αναπτυξι−
ακών προγραμμάτων,

7. κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η διαχείριση των εσόδων των εργαστηρίων γίνεται 

από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες κάθε Ερευνητικού Εργαστηρίου τη−
ρούνται κάθε είδους βιβλία και στοιχεία που κρίνονται 
απαραίτητα ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9 
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες κάθε Ερευνητικού Εργαστηρίου 
εναρμονίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής 
και δεοντολογίας της έρευνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 19 Απριλίου 2016 
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