
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διοικη-
τικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων» 
του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας της σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονο-
μίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ενερ-
γειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων» στον 
τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών Υπολογιστών της σχολής Μηχανικών του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και κα-
θορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού. 

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μελέ-
της Συμπεριφορών Υγειάς και Οδικής Ασφάλειας 
(Lahers)» του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της 
σχολής Επιστημών Υγειάς του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός του Εσω-
τερικού Κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    2925/Φ20 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διοι-

κητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσε-

ων» του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τε-

χνολογίας της σχολής Επιστημών Διοίκησης και 

Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-

πιστημίου και καθορισμός του Εσωτερικού Κα-

νονισμού.

  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 με 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 με 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 TEI Κρήτης.

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

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δι-
οικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων», 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον καθο-
ρισμό του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του, 
ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Διοικητικής 
Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων» και εντάσ-
σεται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου το οποίο εξυπη-
ρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστι-
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κά αντικείμενα: Διοικητικής Επιστήμης και Οργάνωσης 
Επιχειρηματικών Δομών, Μικρομεσαίας Επιχειρηματικό-
τητας, Επιχειρηματικής Αναλυτικής, Κοστολόγησης και 
Στρατηγικής Διαχείρισης Κόστους, Κοινωνικής Ευθύνης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Στοχαστικής Μοντελο-
ποίησης και Προσομοίωσης, Χαοτικών Συστημάτων 
και Εφαρμογών, Μη Γραμμικής Αναλυτικής, Διαχείρισης 
Παραμέτρων Καταγραφής και Πρόβλεψης Τουριστικού 
Προϊόντος, θεμάτων Βελτιστοποίησης και Διαχείρισης 
Πόρων, Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής, Διοί-
κησης Παραγωγής και Υπηρεσιών, Διοίκησης Ποιότη-
τας, Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, 
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Χρηματοοικονομι-
κής Μηχανικής, Συστημάτων Διαχείρισης Εσωτερικού 
Ελέγχου σε Επιχειρηματικές μονάδες, Οργανισμούς και 
Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, Ελεγκτικής Επιστήμης και 
Φορολογίας, θεμάτων Επιχειρησιακής Έρευνας και Συ-
στημάτων Αποφάσεων.

Άρθρο 2 
Σκοπός

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

πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, σε θέματα 
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργα-
στηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του 
παρόντος.

2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και στην 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 συμβάλ-
λει 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 
ημεδαπής 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 νο-
μικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α' 53).

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

10. Την ανάδειξη θεμάτων εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και της 
αειφόρου ανάπτυξης σε επίπεδο οικονομικής ανασυ-
γκρότησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

11. Την ανάδειξη, μέσω της επιστημονικής έρευνας, 
της εταιρικής διακυβέρνησης σε επιχειρήσεις και ορ-
γανισμούς ως εργαλείου αποτελεσματικής διαχείρισης 
μονάδων, σε συνδυασμό με την αποδοτική λειτουργία 
των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.

12. Την ανάπτυξη κάθε είδους συνεργείων και συνερ-
γασιών με διεθνείς διαπιστευμένους φορείς -παρόχους 
επαγγελματικής πιστοποίησης προσόντων, με γνώμονα 
την έρευνα της αποτελεσματικότητας και της ανάδειξης 
των εγχώριων και μη αναγκών στην επαγγελματική πι-
στοποίηση προσόντων, καθώς και τη λήψη επαγγελμα-
τικών τίτλων από ενδιαφερόμενους στους κλάδους της 
κοστολόγησης, της ελεγκτικής, της ασφαλιστικής και της 
χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
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 
προπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέ-
λεση 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. που ανήκουν σε ΑΕΙ, επισκέπτες καθη-
γητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους 
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

1. Το «Εργαστήριο Διοικητικής Οικονομικής και Συ-
στημάτων Αποφάσεων» διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. 
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του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο οποίο ανή-
κει το Εργαστήριο και διαθέτει 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.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότη-
τες 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 τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση 
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 καθο-
ρίζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

2. Ο Διευθυντής φροντίζει για τη λειτουργία του εργα-
στηρίου, τη χρήση εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν 
σε αυτό, και την παραμονή του προσωπικού και των επι-
σκεπτών στο χώρο του εργαστηρίου. Επίσης, φροντίζει 
για την προστασία των οργάνων και των εγκαταστάσε-
ων από βλάβες, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας και γενικά 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 χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

4. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με 
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. Χώρος εγκατάστασης 
του Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχω-
ρούνται για τη διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου 

και συγκεκριμένα οι χώροι με τα όργανα και τον λοιπό 
εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια 
των ερευνητικών προγραμμάτων και των συναφών δρά-
σεων. 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 θα 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 Διοι-
κητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων», ενώ 
στην Αγγλική γλώσσα είναι: «"Administrative Economics 
and Decision Systems" Laboratory» - (ADEDS), και ανα-
γράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λογότυπο του. Ο 
τίτλος αυτός αναγράφεται στους χώρους του Τμήματος 
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.
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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. 2876/Φ20  (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ενερ-

γειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων» στον 

τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του 

τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Υπολογιστών της σχολής Μηχανικών 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 Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 3/Θ.2/17-01-2020 με θέμα 
«Ίδρυση του Εργαστηρίου Ενεργειακών και Φωτοβολτα-
ϊκών Συστημάτων στον Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών». 

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 
20/Θ.9/06-02-2020 με θέμα Ίδρυση του Εργαστηρίου 
με τίτλο «Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων» στον Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του. 

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 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ 
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 Ενερ-
γειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων» στον Τομέα 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού 
λειτουργίας, ως εξής: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Αντικείμενο 

Ιδρύεται Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Ενεργει-
ακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων» και εντάσσε-
ται στον Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το Εργαστήριο αυτό εξυ-
πηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά πεδία των: 

α) Ενεργειακών Ηλεκτρικών Συστημάτων. Συγκεκριμέ-
να, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής, μέσης και υψη-
λής τάσης, δίκτυα και υποσταθμοί χαμηλής, μέσης και 
υψηλής τάσης, διηλεκτρικά υλικά, εξοπλισμός υψηλής 
τάσης και μετρήσεις, ηλεκτρονικά ισχύος και εφαρμογές 
τους, παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα και μη-
χανές, σύγχρονες ενεργειακές αγορές. 

β) Ηλιακών Ενεργειακών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, 
φωτοβολταϊκά ενεργειακά συστήματα (διασυνδεδεμένα 
και αυτόνομα συστήματα), αποθήκευση ενέργειας, ηλι-
ακά ενεργειακά συστήματα παραγωγής θερμικής ενέρ-
γειας, συνθήκες θερμικής άνεσης, ενεργά και παθητικά 
συστήματα σε κτίρια, ενσωμάτωση ηλιακών ενεργεια-
κών συστημάτων σε κτίρια. 

γ) Συστημάτων Φωτισμού. Συγκεκριμένα, τεχνολογίες 
φωτεινών πηγών, ηλεκτρονικά συστήματα οδήγησης 
λαμπτήρων, βελτιστοποίηση της λειτουργίας φωτοτε-
χνικών συστημάτων – οπτική άνεση σε κτίρια και φω-
τοτεχνικές μελέτες. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό: 
1) Την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, άλλων Τμημάτων της Σχολής ή άλλων Σχο-
λών σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του 
Εργαστηρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος 
εγγράφου, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή γνωστι-
κών αντικειμένων του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου. 
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2) Τη διεξαγωγή και την ανάπτυξη ερευνητικών και 
συναφών δραστηριοτήτων στο οριζόμενο ως άνω γνω-
στικό πεδίο σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κανονι-
σμούς της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), όπως αυτά καθορίζονται από 
τη Σύγκλητο. 

3) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευ-
νας για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο των γνωστικών 
πεδίων του Εργαστηρίου ενώ συμμετέχει σε δράσεις Δια 
Βίου Εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύει. 

4) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων καθώς και την προετοιμασία δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων. 

5) Την κάθε μορφής ακαδημαϊκή συνεργασία με όλα 
τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά 
και αλλοδαπά. 

6) Τη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και 
άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη 
συμβολή του Εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων 
και ανάπτυξης της χώρας. 

7) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα από 
τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και την κεί-
μενη νομοθεσία. 

Άρθρο 3 
Διοίκηση-Προσωπικό 

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα 
Σ.Η.Ε. ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας αναγνωρι-
σμένου κύρους και εμπειρίας σε αντικείμενα σχετικά με 
τη δραστηριότητα 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. 

Στο Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συ-
στημάτων του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Σ.Η.Ε.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών εντάσσονται μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του ίδιου Τομέα, των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά 
και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Ακόμα, 
στελεχώνεται από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μέλη του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του λοιπού επι-
στημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού 
καθώς και από ερευνητές ή τεχνικούς με συμβάσεις 
έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και με-
ταδιδάκτορες. Επίσης, μπορεί να συνεργάζεται με μέλη 
ΔΕΠ του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλ-
λοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες, 
που με οποιοδήποτε τρόπο εξυπηρετούν την αποστολή 
και τους στόχους του Εργαστηρίου. Η ένταξη του προ-
σωπικού στο Εργαστήριο γίνεται κατόπιν αιτήσεώς του 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 4 
Αρμοδιότητες Διευθυντή 

Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέ-
πονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ει-
δικότερα: 

1. Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του 
Εργαστηρίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

2. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του 
Εργαστηρίου. 

3. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου. 

4. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τους Υπό-
λογους αναλωσίμων υλικών, του εξοπλισμού και των 
χώρων εργασίας. 

5. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ΣΗΕ για 
την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του Εργα-
στηρίου. 

6. Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου. 

7. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό. 

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

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

10. Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, 
το συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος 
λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο 
πλαίσιο της αποστολής του. 

11. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο. 

Άρθρο 5 
Εγκαταστάσεις – Λειτουργία 

1) Το Εργαστήριο στεγάζεται στο κτίριο Κ29, στο νο-
τιοδυτικό τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ, και στο Κτίριο Κ13, στις 
κεντρικές εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο. Οι 
υποδομές του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν και εξωτερι-
κό χώρο δοκιμών-μετρήσεων. Στους χώρους εγκατάστα-
σης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 

2) Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΜΕΠΑ. 

3) Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασισθεί. 

4) Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε συνεργα-
ζόμενους ερευνητές. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία 
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται 
μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί. 

5) Χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου, μετά 
από άδεια του Διευθυντή, μπορεί να γίνεται από προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους 
διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές ή 
τεχνικούς με συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου, μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΤΕ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ι.Δ.Α.Χ. του ΕΛ-
ΜΕΠΑ, ή άλλων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Άρθρο 6 
Πόροι-Έσοδα 

Οι οικονομικοί πόροι-έσοδα του Εργαστηρίου Ενεργει-
ακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του Τομέα ΣΗΕ 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ 
προέρχονται από: 

α. Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων και την εκπόνηση μελετών. 

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς 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 σεμινα-
ρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από την 
διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών. 

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 7 
Τίτλος Εργαστηρίου-Σφραγίδα 

Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο 
Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων» με δια-
κριτικό τίτλο «ΕΕΦΣ». Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε 
κάθε έντυπό του, αποτυπώνεται σε όμοια στρόγγυλη 
σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προσθήκη του 
τίτλου του καθώς και του διακριτικού τίτλου. Ο τίτλος του 
Εργαστηρίου στην Αγγλική είναι: «Laboratory of Energy 
and Photovoltaic Systems», με διακριτικό τίτλο «LEPS». 

Άρθρο 8 
Τηρούμενα Βιβλία και αρχεία 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ενεργειακών και Φω-
τοβολταϊκών Συστημάτων τηρούνται αρχεία σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, που αφορούν στις δραστηριότητες 
και στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου. 

Τα βιβλία και τα αρχεία αυτά είναι: 
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων. 
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος. 
- Πρωτόκολλο εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων. 
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι 

δυνατό να ορίζεται η τήρηση και άλλων βιβλίων ή αρ-
χείων, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του 
Εργαστηρίου. 

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     

  Αριθμ. 2929/Φ20 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Με-

λέτης Συμπεριφορών Υγειάς και Οδικής Ασφά-

λειας (Lahers)» του τμήματος Κοινωνικής Εργα-

σίας της σχολής Επιστημών Υγειάς 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 Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 18/Θ.3/11-02-2020 
με θέμα «Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο "Εργαστήριο 
Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας 
(LaHeRS)" και καθορισμός του εσωτερικού του κανο-
νισμού».

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 
22/Θ.8/27-02-2020 με θέμα Ίδρυση Εργαστηρίου με 
τίτλο «Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και 
Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)» του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας 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 TEI Κρήτης.

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

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Με-
λέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας 
(LaHeRS» του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού 
λειτουργίας, ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση-Αντικείμενο 

Ιδρύεται «Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας 
και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)» και εντάσσεται στο Τμή-
μα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το ως άνω 
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Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές, ακα-
δημαϊκές και επιμορφωτικές ανάγκες στα γνωστικά αντι-
κείμενα των Επιστημών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας:

• μέθοδοι επιδημιολογικής έρευνας για την προαγωγή 
της οδικής ασφάλειας και μετακίνησης, τη διερεύνηση 
των παραγόντων οδηγικού κινδύνου, της οδηγικής νο-
σηρότητας και θνησιμότητας και των τύπων τροχαίου 
τραύματος,

• μελέτη του κοινωνικοοικονομικού κόστους της νοση-
ρότητας και της θνησιμότητας των τροχαίων συμβάντων,

• μέθοδοι, υποδείγματα και ανάπτυξη προγραμμάτων 
και εργαλείων επιμόρφωσης επαγγελματιών πρώτης 
γραμμής σε ζητήματα προαγωγής της οδικής ασφάλει-
ας και στρατηγικών πρόληψης του τροχαίου κινδύνου,

• μέθοδοι ανάπτυξης προτάσεων/συστάσεων/κατευ-
θυντήριων οδηγιών για την χάραξη πολιτικών πρόληψης 
του τροχαίου κινδύνου και βέλτιστης διαχείρισης της 
υγείας των θυμάτων,

• μέθοδοι κλινικής και εργαστηριακής αξιολόγησης 
καταλληλόλητας οδήγησης,

• επιθετική συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις,
• φροντίδα και προαγωγή της υγείας ευάλωτων κοι-

νωνικών ομάδων,
• μελέτη κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας και 

αναζήτηση παραγόντων διακινδύνευσης σε κυρίαρχα 
προβλήματα δημόσιας υγείας,

• πρόληψη και φροντίδα της υγείας με έμφαση στο πε-
δίο της αποκατάστασης και εκτίμηση αναγκών υγείας σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στο γενικό πληθυσμό,

• αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξη ερ-
γαλείων και εφαρμογή τους σε προγράμματα παρέμβα-
σης στην κοινότητα με σκοπό την προαγωγή της υγείας.

Το εργαστήριο εστιάζει επίσης στη μελέτη ευρύτερων 
κοινωνικών προβλημάτων καθώς και στην προαγωγή 
της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας του γενικού πλη-
θυσμού.

Άρθρο 2
Σκοπός 

Σκοπός του «Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών 
Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)» είναι:

• η υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και της 
Σχολής Επιστημών Υγείας στα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 
του παρόντος εγγράφου.

• η υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
παρεμβάσεων καθώς και η παροχή υπηρεσιών στα 
οριζόμενα ως άνω γνωστικά πεδία σύμφωνα με τις γε-
νικές αρχές και κανονισμούς της Επιτροπής Διαχείρισης 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και την κείμενη 
νομοθεσία.

• η προαγωγή ερευνητικών συνεργασιών με άλλα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις, φορείς και 
δημόσιες υπηρεσίες για την επίλυση προβλημάτων της 
καθημερινότητας και συμβολή στην ανάπτυξη της Περι-
φέρειας Κρήτης και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας.

• η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας 
για μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και μεταδιδακτορι-
κούς φοιτητές και επιστήμονες στο πλαίσιο των γνωστι-
κών πεδίων του Εργαστηρίου.

• η οργάνωση σεμιναρίων, δια-βίου εκπαίδευση, συ-
νεδρίων, διαλέξεων καθώς και η προετοιμασία δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων.

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά εν-
διαφέροντα 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 
διοικητικών υποχρεώσεων και από Ειδικό Τεχνικό Ερ-
γαστηριακό 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 ερευ-
νητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνη-
τικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών 
έργων και προσφορά υπηρεσιών από το Εργαστήριο.

Μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, ομότιμοι καθη-
γητές, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής 
και εξειδικευμένοι επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζο-
νται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις 
που εξυπηρετούν την αποστολή και τους στόχους του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήμα-
τος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του οποίου 
το γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου και εκλέγεται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

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 ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέ-
πονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ει-
δικότερα:

• Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Ερ-
γαστηρίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

• Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του 
Εργαστηρίου.

• Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος:
• την έγκριση του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 

του Εργαστηρίου.
• τους υπόλογους αναλωσίμων υλικών, του εξοπλισμού 

και των χώρων εργασίας.
• την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του 

Εργαστηρίου.
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• Μεριμνά για:
• την τήρηση του κανονισμού και του προγράμματος 

λειτουργίας του Εργαστηρίου.
• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο κα-

τάλληλο προσωπικό.
• την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργα-

στηρίου.
• την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
• τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το συντονισμό και 

την εκπλήρωση του προγράμματος λειτουργίας και δρα-
στηριοτήτων του Εργαστηρίου.

• Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση -Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στεγάζεται στο υπόγειο 
του κτηρίου Διοίκησης (Κ44), καθώς και στον πρώτο και 
δεύτερο όροφο του κτηρίου αιθουσών διδασκαλίας και 
εργαστηρίων (Κ45) της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΕΛΜΕΠΑ. Στους χώρους λειτουργίας τοποθετούνται τα 
όργανα (προσομοιωτής οδήγησης) και ο λοιπός τεχνι-
κός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια 
των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. Στο χώρο 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και 
το όνομα του Διευθυντή.

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 άλ-
λους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του 
Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία παραδίδονται 
για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρη-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφι-
ους διδάκτορες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας υπό 
την εποπτεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
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. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 Άρθρο 7 
Σφραγίδα-Τίτλος

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο 
Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας 
(LaHeRS)». O κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπό 
του, αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογρα-
φίας από κοινού με τους τίτλους «Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο» και «Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας» και 
αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το Ερ-
γαστήριο.

2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστήριο 
χρησιμοποιεί τον τίτλο «Laboratory of Health & Road 
Safety (LaHeRS)». Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε 
κάθε μη ελληνόγλωσσο έντυπο του, αποτυπώνεται σε 
στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με 
τους τίτλους "Hellenic Mediterranean University" και 
"Department of Social Work" και αναρτάται στους χώ-
ρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία 

Αναφορικά με τις ανάγκες του Εργαστηρίου, τηρούνται 
τα ακόλουθα 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 εγγράφων.
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   

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