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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του
τμήματος Λογοθεραπείας.

2

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
της σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού.

3

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» του τμήματος Γεωπονίας της σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 31/27.05.2020
(1)
Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του
τμήματος Λογοθεραπείας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 173)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα
38 έως και 43, 45, 46, 66.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα
30, 31, 38 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
3. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού

Αρ. Φύλλου 2518

κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
4. Την παρ. 3ε του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».
5. Την υπ’ αρ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/
06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής
πράξης.
6. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
7. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.09.2017
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
A΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα».
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του του Τμήματος
Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνεδρίαση 4η/21.05.2020).
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (συνεδρίαση 173η).
10. Το γεγονός ότι από με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνονται και
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.
Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση
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πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική
συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης. Ειδικότερα, σκοπός είναι η ανάδειξη πρωτότυπων
ερευνητικών προσεγγίσεων στην επιστημονική περιοχή
της Λογοθεραπείας και σε γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν ευρύτερα πεδία του προγράμματος σπουδών.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση ΔΔ έχουν:
α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή πρώην TEI, πρωτίστως
Τμημάτων Λογοθεραπείας, οι οποίοι/ες είναι επιπλέον
κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου ή πρώην TEI της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου
της αλλοδαπής.
β) Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών
που οργανώνεται σε πανεπιστημιακά τμήματα, διαρκεί
κατ' ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών) και εμπίπτει στη
Λογοθεραπεία ή σε πεδίο συναφές με τη Λογοθεραπεία.
γ) Σε ειδικές περιπτώσεις, πτυχιούχοι μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον έχουν πτυχίο και επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού επιπέδου
και άμεσης συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο της
ΔΔ, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας.
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της
Τριμελούς Επιτροπής εξέτασης των αιτήσεων των υποψηφίων, δύναται να ζητήσει από τους/τις τελευταίους/
ες να παρακολουθήσουν επιτυχώς συγκεκριμένα μαθήματα (π.χ. Μεθοδολογία της Έρευνας ή Στατιστική) ή/
και σεμινάρια, αν κριθεί ότι θα τους/τις καταστήσει πιο
επαρκείς στη διεκπεραίωση της ΔΔ.
Άρθρο 3
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα
από την αρχική ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για τους/τις υποψήφιους/
ες διδάκτορες (ΎΔ) που δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών το ελάχιστο χρονικό όριο
απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος ορίζεται στα
οκτώ (8) εξάμηνα από την αρχική ημερομηνία ορισμού
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο μέγιστος χρόνος διδακτορικών σπουδών είναι δώδεκα (12) εξάμηνα από την αρχική ημερομηνία ορισμού
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μετά την εξάντληση των δώδεκα (12) εξαμήνων για την ολοκλήρωση
της ΔΔ ο/η ΥΔ διαγράφεται. Ο/Η ΥΔ μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών να λάβει αναστολή συνολικά έως
δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα κατόπιν αιτιολογημένης
αίτησης, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
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και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατά τη
διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητα του/της ΥΔ
και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της
αναστολής δεν προσμετράται στον μέγιστο συνολικό
χρόνο εκπόνησης της ΔΔ.
Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση εκπόνησης ΔΔ, στην οποία αναγράφονται:
α) Ο προτεινόμενος τίτλος της ΔΔ.
β) Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της ΔΔ (ελληνική, αγγλική ή άλλη).
γ)Το προτεινόμενο επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.
δ) Προσχέδιο της ΔΔ(έκτασης 1.000-1.500 λέξεων πλην
της βιβλιογραφίας).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4. Αντίγραφο Πτυχίου.
5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος(δεν απαιτείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις βάσει του άρθρου 2).
6. Αντίγραφο της μεταπτυχιακής εργασίας (εφόσον
αποτελούσε υποχρέωση για τη λήψη του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος).
7. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους πανεπιστημίων
της αλλοδαπής).
8. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής. Αλλοδαποί/ες υποψήφιοι/ες που δηλώνουν ως γλώσσα εκπόνησης της ΔΔ
την ελληνική πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1.
9. Τρεις συστατικές επιστολές.
10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν).
Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αίτησης
και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση
κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα
κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και Ιουνίου
στη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού εξετάσει τις αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, ορίζει τριμελή
επιτροπή από μέλη ΔΕΠ με γνωστικά αντικείμενα που
καλύπτουν ευρύτερα πεδία του προγράμματος σπουδών. Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους/
τις υποψηφίους/ιες σε συνέντευξη. Η τριμελής επιτροπή
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα στο
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή, καθώς
και το προτεινόμενο επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Η Συνέλευση
του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντα/ουσας και το υπόμνημα της
επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Σε περίπτωση έγκρισης της
αίτησης αποφασίζονται και ορίζονται κατά περίπτωση:
α) Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ της ΔΔ.
β) Τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
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Επιτροπής, τα οποία πρέπει να έχουν ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με το προς εκπόνηση θέμα (μπορεί να είναι η ίδια επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις ή
διαφορετική).
γ) Η γλώσσα συγγραφής της ΔΔ.
Τα ονόματα των ΎΔ, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ,
των λοιπών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής, οι τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και σύντομη περίληψη
των τελευταίων αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του
Ιδρύματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ενώ
επικαιροποιούνται με κάθε αλλαγή.
Άρθρο 6
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
(ορισμός, επίβλεψη, αντικατάσταση,
μετακίνηση/συνταξιοδότηση)
Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος και έχει ως αρμοδιότητα
να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και τη
συγγραφή της ΔΔ. Μέλος της επιτροπής είναι υποχρεωτικά ο/η επιβλέπων/ουσα της ΔΔ, ενώ τα δύο άλλα μέλη
μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του οικείου ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου ή άλλου Πανεπιστήμιου με το ίδιο ή συναφές προς τη ΔΔ γνωστικό
αντικείμενο ή καθηγητές/ήτριες αναγνωρισμένων ως
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με το ίδιο ή συναφές
προς τη ΔΔ γνωστικό αντικείμενο ή ερευνητές/ήτριες
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή
ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο ή συναφές
προς τη ΔΔ γνωστικό αντικείμενο. Στην επιτροπή μετέχει
υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
Λογοθεραπείας.
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης ΔΔ έχουν μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή (Α΄ βαθμίδα), Αναπληρωτή Καθηγητή
και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Λογοθεραπείας.
Ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5)ΔΔ,
όριο ανεξάρτητο από τις συμμετοχές τους ως απλών μελών σε Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές και από τις
περιπτώσεις συνεπίβλεψης. Οι ΔΔ για τις οποίες εκκρεμεί
μόνο η δημόσια υποστήριξη δεν επιβαρύνουν αριθμητικά τον/την επιβλέποντα/ουσα. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα
Καθηγητής/ήτρια κατέχει κεντρικό και ουσιώδη ρόλο
στην εκπόνηση της ΔΔ και μαζί με τα άλλα δύο μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής οφείλουν να
συμβάλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση της ΔΔ.
Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ οφείλει:
1. Να συσκέπτεται με τον/την ΥΔ σε τακτικό χρόνο.
2. Να συμβουλεύει τον/την ΥΔ αναφορικά με την επιλογή και τη χρήση της μεθόδου έρευνας του θέματος
της ΔΔ.
3. Να δίνει οδηγίες και να παρέχει βοήθεια στον σχεδιασμό του ερευνητικού προγράμματος και στις απαιτούμε-
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νες επιστημονικές επαφές για την επιτυχή εκτέλεση του
προγράμματος εκπόνησης.
4. Να σχολιάζει τα κεφάλαια της διατριβής.
5. Να ελέγχει αν η ΔΔ εξελίσσεται βάσει των ορισθέντων κριτηρίων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά
τη δομή και το περιεχόμενό της.
6. Να παροτρύνει τον/την ΥΔ για συμμετοχή του/της
σε επιστημονικά συνέδρια ή σεμινάρια ιδίως συγγενικά
με το θέμα της ΔΔ.
7. Να μεριμνά ώστε ο/η ΥΔ να καταθέσει την εργασία
του εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
Αντικατάσταση μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής
Αν για οποιονδήποτε λόγο το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη
επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αποδεδειγμένα δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή έχει
υπερβεί τον μέγιστο αριθμό ΥΔ που μπορεί να επιβλέπει, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει την επίβλεψη
α) σε άλλον/η επιβλέποντα/ουσα ύστερα από αίτηση
του/της ΥΔ συνοδευόμενη από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση και γνώμη του νέου προτεινόμενου επιβλέποντος μέλους ή β) σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αν ανήκουν στο
Τμήμα Λογοθεραπείας και δεν υπερβαίνουν το μέγιστο
όριο των πέντε (5) επιβλεπόμενων ΔΔ συνολικά. Σε αυτή
την περίπτωση, με πρόταση του νέου επιβλέποντος μέλους ορίζεται ένα ακόμη μέλος ΔΕΠ ως τρίτο μέλος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Αν κάποιο από τα άλλα δύο
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εκλείψει
ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη συμβούλου για
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος
δύναται να το αντικαταστήσει.
Ενδεικτικοί λόγοι αντικατάστασης μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να είναι:
α) Σοβαροί λόγοι υγείας.
β) Εκτεταμένο διάστημα απουσίας στο εξωτερικό.
γ) Σοβαροί προσωπικοί λόγοι, τους οποίους μπορεί να
επικαλεστεί με έγγραφο υπόμνημα του στη Συνέλευση
του Τμήματος το μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής.
δ) Οποιοσδήποτε άλλος λόγος χαρακτηρίζεται ως
σοβαρός από τη Συνέλευση του Τμήματος με αιτιολογημένη απόφασή της.
Μετακίνηση/Συνταξιοδότηση μέλους της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Αν ένα μέλος ή το επιβλέπον μέλος της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής μετακινηθεί σε άλλο Πανεπιστήμιο ή Τμήμα του οικείου Πανεπιστημίου ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη μέλους ή επιβλέποντος
μέλους της ΔΔ που έχει αναλάβει, αλλά ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής συνταξιοδοτηθούν πριν από
την υποστήριξη της ΔΔ, αντικαθίστανται με ισάριθμα
μέλη με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αλλά
μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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Άρθρο 7
Δήλωση τίτλου και υποβολή
τεκμηριωμένης επιστημονικής πρότασης
Διδακτορικής Διατριβής
Εντός έξι (6) μηνών από τον ορισμό της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής ο/η ΥΔ σε συνεργασία με το
επιβλέπον μέλος ΔΕΠ καταρτίζει, συνυπογράφει και υποβάλλει τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση καθώς και
τη Δήλωση του οριστικού τίτλου της ΔΔ υπογεγραμμένη
και από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Με ευθύνη του Επιβλέποντος μέλους, η ΔΔ θα πρέπει
να εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως
ορίζεται στο κεφάλαιο Ε΄ του ν. 4521/2018 και από το
Επιστημονικό Συμβούλιο Νοσοκομείου ή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ανάλογα με τη φύση
της έρευνας). Σε σπάνιες περιπτώσεις κλινικών δοκιμών ή χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών που μπορεί
να επηρεάσουν την ομιλία/γλώσσα των συμμετεχόντων
απαιτείται επιπλέον η έγκριση από τον ΕΟΦ. Εφόσον εκκρεμούν οι εγκρίσεις της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ή του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και λήγει το χρονικό όριο των έξι (6) μηνών, θα υποβάλλονται οι αριθμοί
πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής αίτησης μαζί με
τη Δήλωση Τίτλου και η τεκμηριωμένη επιστημονική
πρόταση. Περαιτέρω τροποποίηση τίτλου και τεκμηριωμένης επιστημονικής πρότασης κατά τη διάρκεια
της εκπόνησης της ΔΔ είναι δυνατόν να γίνει εντός των
πρώτων δύο(2) ετών, εφάπαξ, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η τροποποίηση συνοδεύεται
από νέα τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και δεν
συνεπάγεται επανέναρξη του χρόνου διάρκειας της ΔΔ.
Άρθρο 8
Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής
και ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής
Η εξέλιξη της ΔΔ καταγράφεται σε τρεις (3) τουλάχιστον εκθέσεις προόδου(μία κατ' έτος) μετά τη δήλωση
τίτλου και την υποβολή της τεκμηριωμένης επιστημονικής πρότασης (βλ. άρθρο 10). Ο/Η ΥΔ υποβάλλει αίτηση μαζί με την τελική έκθεση προόδου στην Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και
αξιολόγηση της ΔΔ. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του/της ΥΔ. Εάν
την αποδεχτεί, συντάσσει εισηγητική έκθεση, την οποία
υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος και ζητά τον
ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την
κρίση της ΔΔ. Η Συνέλευση οφείλει εντός διμήνου από
την κατάθεση της έκθεσης να ορίσει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Κατόπιν, διαμέσου της Γραμματείας, ο/η
υποψήφιος/α καταθέτει τη ΔΔ στα μέλη της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, επισυνάπτοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποτελεί
(κατά το όλον ή κατά μέρος) προϊόν λογοκλοπής. Εάν η
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτη-
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ση, ο/η ΥΔ οφείλει σε προθεσμία έξι (6) μηνών να υποβάλει νέα αίτηση σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής.
Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα
τυχόν αφυπηρετήσαντα μέλη της (τα οποία με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και
τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485),
καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη ήτοι: μέλη ΔΕΠ
στις βαθμίδες Καθηγητή (Α΄ βαθμίδα), Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Λογοθεραπείας, του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου ή άλλου
πανεπιστήμιου, καθηγητές/ήτριες αναγνωρισμένων ως
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές/ήτριες
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, εφόσον έχουν την ίδια
ή συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο της ΔΔ.
Άρθρο 9
Οδηγίες συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής
Η ΔΔ επιτρέπεται να έχει μορφή μονογραφίας έκτασης
60.000-80.000 λέξεις, εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας, πίνακα περιεχομένων, περίληψη στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα και βιβλιοδεσία χρώματος σκούρου
πρασίνου.
Η ΔΔ πρέπει να περιλαμβάνει Γενικό/Θεωρητικό και
Ειδικό/Εμπειρικό Μέρος και, αν απαιτείται, παραρτήματα. Όσον αφορά τις βιβλιογραφικές παραπομπές
και αναφορές, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες
της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (American
Psychological Association, ΑΡΑ). Το κείμενο πρέπει να
έχει πλήρη στοίχιση, γραμματοσειρά Times New Roman
μεγέθους 12 στιγμών και διάστιχο 1.5. Τα περιθώρια
της σελίδας να είναι 2.5 εκ. (άνω και κάτω) επί 3.0 εκ.
(αριστερά και δεξιά). Προτείνεται η βιβλιοδεσία με θερμοκόλληση και η εκτύπωση σε μονή σελίδα (όχι διπλής
όψης). Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να πληρούνται οι
όροι της καλαισθησίας του κειμένου και της ευκρίνειας
των σχημάτων, διαγραμμάτων, εικόνων κ.λπ. Στο εξώφυλλο αναφέρονται, στο άνω μέρος του, το Ίδρυμα, η
Σχολή Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Λογοθεραπείας.
Ακολουθούν ο τίτλος της ΔΔ, το όνομα και, ενδεχομένως,
η ιδιότητα του/της συγγραφέως, τέλος ο χαρακτηρισμός
«Διδακτορική Διατριβή». Στο κάτω μέρος αναγράφονται
ο τόπος και ο χρόνος κατάθεσής της. Στη δεύτερη σελίδα
της τελικής μορφής της ΔΔ (μετά τις πιθανές διορθώσεις)
αναγράφονται:
α) Η ημερομηνία αίτησης.
β) Η ημερομηνία ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής.
γ) Η ημερομηνία ορισμού του τίτλου.
δ) Η ημερομηνία κατάθεσης.
ε) Η ημερομηνία υποστήριξης.
στ) Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
ζ) Το όνομα του τρέχοντος/ουσας Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας.
η) Τα ονόματα των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής.
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Τα ονόματα των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
αναγράφονται κατά βαθμίδα και με πρώτο το όνομα του/
της Επιβλέποντος/ουσας. Σε περίπτωση αφυπηρέτησης
του επιβλέποντος ή μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, πρέπει να αναφέρεται η αρχική σύνθεση της επιτροπής και στη συνέχεια να μνημονεύεται
η αντικατάσταση του επιβλέποντος ή των μελών της
Τριμελούς.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
των Υποψηφίων Διδακτόρων
Μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού έτους από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι ΥΔ υποβάλλουν εγγράφως και παρουσιάζουν
προφορικά στην τελευταία αναλυτικό υπόμνημα σχετικά
με την πρόοδο της ΔΔ. Αντίγραφο του υπομνήματος
καθώς και σχόλια ε π' αυτού από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή κατατίθεται υπό μορφή έκθεσης προόδου στη Γραμματεία του Τμήματος και καταχωρίζεται
στον ατομικό φάκελο των ΥΔ. Στην περίπτωση που η
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι η πρόοδος του υποψηφίου διδάκτορα δεν είναι ικανοποιητική,
εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος τη λήψη
σχετικών μέτρων.
Ο/Η ΥΔ υποχρεούται να δημοσιεύσει έως την αναγόρευσή του/της κατ' ελάχιστον α) ένα (1) πρωτότυπο
άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό κύρους με σύστημα
κριτών που να έχει καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων WEBOFSCIENCE,SCOPUS, EBSCO, SSRN ή Bepress
και να έχει συντελεστή απήχησης τουλάχιστον 1.5 και
β) μία (1) ανακοίνωση σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
με σύστημα κριτών. Έως την υποβολή της τρίτης έκθεσης
προόδου (τέταρτης ή πέμπτης στην περίπτωση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της ΔΔ), οι υποψήφιοι/ες
έχουν την υποχρέωση να έχουν παρουσιάσει τη μεθοδολογία και ενδεχομένως μέρος των αποτελεσμάτων της
ΔΔ, έστω και προκαταρκτικών, σε διεθνές επιστημονικό
συνέδριο.
Οι ΥΔ έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη
από την πρώτη τους εγγραφή όλα τα δικαιώματα και
τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες του δεύτερου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της
ΔΔ διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και
χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Οι ΥΔ έχουν υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί από τη
Συνέλευση του Τμήματος, να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα Λογοθεραπείας σύμφωνα με
τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Επιπλέον, οι ΥΔ δύνανται να συνεπικουρούν καινά
συμμετέχουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του
Τμήματος που είναι σε συνάφεια με το ερευνητικό έργο
που εκπονούν. Σε κάθε περίπτωση, οι ΥΔ έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.
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Οι ΥΔ δύνανται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου μέσω σύμβασης. Η προκήρυξη του
γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση της
Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου.
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός (1)
ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση. Δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός
χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3)
ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται
να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσης
θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 11
Διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης
της Διδακτορικής Διατριβής
Η Γραμματεία του Τμήματος σε συνεργασία με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζει ημερομηνία υποστήριξης της ΔΔ και την κοινοποιεί στην επιστημονική
κοινότητα. Η ΔΔ υποστηρίζεται δημόσια απαραιτήτως
με τη φυσική παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών
της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν
να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Μετά την υποστήριξη η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς παρουσία τρίτων και κρίνει τη ΔΔ ως προς την ποιότητα, την
πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή στην
επιστήμη. Για την έγκριση της ΔΔ απαιτείται σύμφωνη
γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής. Η εγκριθείσα ΔΔ βαθμολογείται με την κλίμακα «Αριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς» και
καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης. Σε
περίπτωση λιγότερων από πέντε (5) θετικών ψήφων, η
δημόσια υποστήριξη της ΔΔ θεωρείται ανεπιτυχής και
δεν αποδίδεται ο τίτλος του Διδάκτορος. Αν η βαθμολογία δεν είναι ομόφωνη, στο πρακτικό καταγράφονται
όλοι οι τυχόν διαφορετικοί βαθμοί που έλαβε η ΔΔ και
υπολογίζεται ως τελικός βαθμός (που αναγράφεται και
στον τελικό διδακτορικό τίτλο) ο βαθμός μετά από συζήτηση της επιτροπής έως ότου να διαμορφωθεί πλειοψηφική άποψη. Σε περίπτωση που η Επταμελής Επιτροπή
κρίνει ότι η ΔΔ χρήζει διορθώσεων, αυτό καταγράφεται
στο πρακτικό αξιολόγησης και ορίζεται η προθεσμία
υποβολής της ΔΔ με διορθώσεις, η οποία δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Αν ο/η υποψήφιος/α δεν
προβεί σε αλλαγές ή διαπιστωθεί ότι αυτές δεν έγιναν
ή είναι ανεπαρκείς, η εξέταση κρίνεται ανεπιτυχής και ο
ΥΔ διαγράφεται από το Μητρώο των ΥΔ.Ο/Η Επιβλέπων/
ουσα φροντίζει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας το «Πρακτικό Κρίσης» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τα μέλη της Επταμελούς
Επιτροπής.
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Άρθρο 12
Αναγόρευση-Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η επίσημη αναγόρευση του/της υποψήφιου/ας σε
Διδάκτορα του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
διενεργείται από τη Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από
τα κατωτέρω:
α) Αίτηση του/της ΥΔ για αναγόρευση-καθομολόγηση
(χορηγείται από τη Γραμματεία).
β) Κατάθεση της ΔΔ στη Γραμματεία του Τμήματος σε
ψηφιακή και έντυπη μορφή.
γ) Κατάθεση της ΔΔ στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (απαιτείται, με τη
μεσολάβηση της Γραμματείας, ο/η ΥΔ να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το απογραφικό δελτίο του ΕΚΤ και να
καταθέσει ένα αντίτυπο της ΔΔ σε έντυπη μορφή και
ψηφιακά).
Oι διδάκτορες καλούνται σε ημερομηνίες που ορίζει
το Τμήμα Λογοθεραπείας να παραστούν ενώπιον της
Συνέλευσης για την ορκωμοσία τους. Με κλήρωση μεταξύ των αριστούχων επιλέγεται ο/η διδάκτορας που θα
εκφωνήσει την καθομολόγηση. Η ορκωμοσία πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
του Τμήματος Λογοθεραπείας ως εκπροσώπων των πρυτανικών αρχών. Μετά το πέρας της τελετής χορηγούνται
τρία (3) αντίγραφα Διδακτορικού Διπλώματος στους/στις
ορκισθέντες/είσες.
Άρθρο 13
Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα της ΔΔ ορίζονται στον
ν. 2121/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. ηλεκτρονικές
εφαρμογές) που ενδεχομένως προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας της ΔΔ ανήκουν τόσο στον/στη
Διδάκτορα όσο και στον/στην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ήτρια ή και σε άλλους/ες ερευνητές/ήτριες που
ίσως μετέχουν στην ερευνητική ομάδα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 14
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας μπορεί να
προχωρήσει σε διαγραφή του/της ΥΔ για τους παρακάτω
λόγους:
α) Το αντικείμενο της ΔΔ, λόγω της συνεχούς εξέλιξης
στην επιστημονική περιοχή της Λογοθεραπείας και στα
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν ευρύτερα πεδία
του προγράμματος σπουδών, ενδέχεται να μην πληροί
πλέον τις προϋποθέσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου και της παραγωγής νέας γνώσης.
β) Περιπτώσεις λογοκλοπής ή/και παραποίησης αποτελεσμάτων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού
τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες των ίδιων των ΎΔ,
χωρίς σχετική αναφορά, καθώς και η παραποίηση αποτελεσμάτων μπορούν να στοιχειοθετήσουν εισήγηση
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τμήματος για διαγραφή τους ή, στο στάδιο
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της εξέτασης, απόφαση της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής για απόρριψη της ΔΔ.
γ) Περιπτώσεις διαπιστωμένης κατάθεσης ή/και χρήσης πλαστών πιστοποιητικών από τον/την ΥΔ αποτελούν
ικανό λόγο διαγραφής ή ακόμα και ανάκλησης της ΔΔ
εάν η διαπίστωση γίνει μετά την απονομή του διδακτορικού τίτλου.
δ) Έλλειψη προόδου εκ μέρους του/της ΥΔ επί μακρό
χρονικό διάστημα ή κατ' εξακολούθηση αρνητική αξιολόγηση των επιδόσεών του/της.
ε) Παρέλευση του μέγιστου χρόνου για την ολοκλήρωση της ΔΔ όπως ορίζεται στο άρθρο 3.
Άρθρο 15
Λοιπές διατάξεις
Επιμέρους ζητήματα που ενδεχομένως ανακύπτουν
κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και δεν
έχουν προβλεφθεί σε αυτόν θα αντιμετωπίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 5 Ιουνίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 2980/Φ20
(2)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (LETA) του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της σχολής Μηχανικών 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 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών στη
συνεδρίαση με αρ. πράξης 18/Θ.4/14.02.2020 με θέμα
«Ίδρυση Εργαστηρίου "Εργαστήριο Περιβαλλοντικών
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Τεχνολογιών και Εφαρμογών" (LETΑ) εντασσόμενο στο
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών».
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης
22/Θ.9/27.02.2020 με θέμα «Ίδρυση Εργαστηρίου με
τίτλο «Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και
Εφαρμογών» (LETA) του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού».
7. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27.11.2017 πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 633)
με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του TEI Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών» (LETA) του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και
τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας,
ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο
Ιδρύεται το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών και εντάσσεται στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Το ως άνω Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές και επιμορφωτικές ανάγκες
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο γνωστικό
αντικείμενο της Εκπόνησης Περιβαλλοντικών Μελετών
και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Α΄ 187 π.δ. 99/2018,
άρθρο 11, παράγραφος 2, ενότητα κστ).
Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και
Εφαρμογών (LETA) έχει ως σκοπό:
1. την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών σε
προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (συμπεριλαμβανομένου του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών του πρώην Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.), άλλων
Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών ή άλλων Σχολών του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος εγγράφου, αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή γνωστικών αντικειμένων
του τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος
του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και
Εφαρμογών (LETA) είναι να προαγάγει την επιστημονική γνώση αναφορικά με τα παρακάτω γνωστικά πεδία:
Ρύπανση του περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και
εδάφους), επεξεργασία και διαχείριση των αποβλήτων
(αερίων εκπομπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων αποβλήτων
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ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)), ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό των ρύπων σε
περιβαλλοντικά δείγματα, παρακολούθηση των χημικών
και βιοχημικών διεργασιών, στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ρύποι στο περιβάλλον, αντιμετώπιση και επίλυση
περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, τεχνολογίες διαχείρισης
υδατικών και εδαφικών πόρων, τεχνολογίες επεξεργασίας και εμφιάλωσης νερού, τεχνολογίες βελτιστοποίησης
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και προσροφητικών
ιδιοτήτων νέων φυσικών υλικών για την απομάκρυνση
ρύπων από τους υδατικούς και εδαφικούς πόρους, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων εδαφοβελτιωτικών υλικών
για την αντιμετώπιση παθογενών εδαφών στα πλαίσια
της κυκλικής οικονομίας, αξιολόγηση δεικτών ρύπανσης
υδάτων και ανάπτυξη αισθητήρων με εφαρμογή στην
αποκατάσταση οικοσυστημάτων, νέες τεχνολογίες και
αναδυόμενοι ρυπαντές στην διαχείριση οικοσυστημάτων, συμβολή της κυκλικής οικονομίας στην προστασία
του περιβάλλοντος και την αστική ανάπτυξη, στρατηγική
περιβαλλοντικής εκτίμησης.
2. τη διεξαγωγή και την ανάπτυξη ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων στο οριζόμενο ως άνω γνωστικό πεδίο σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κανονισμούς
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΛΜΕΠΑ,
όπως αυτές καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Επιπλέον, θα
προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης παντός είδους επιστημονικών μελετών στα γνωστικά αντικείμενα
των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου,
3. την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και
μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο πλαίσιο των γνωστικών πεδίων του Εργαστηρίου καθώς και την υποστήριξη
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών με
την δυνατότητα εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας
και ερευνητική κατάρτιση που θα προσφέρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες και υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες σε θέματα που αφορούν τα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου,
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 σχετικές δημόσιες υπηρεσίες,
δήμους, κοινότητες 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 ΕΛΚΕ
του ΕΛΜΕΠΑ και την κείμενη νομοθεσία σε φορείς του
δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς που αφορούν
αναλύσεις φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων ποιότητας εδαφικών και υδατικών
δειγμάτων, έλεγχο περιβαλλοντικών παραμέτρων και
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αποκατάσταση επιβαρύνσεων σε χερσαία, υδάτινα και
αγροτικά οικοσυστήματα.
8. τη συμμετοχή σε δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς του.
Άρθρο 3
Διοίκηση - Προσωπικό
Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και
Εφαρμογών (LETΑ) στελεχώνεται από (α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα
εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του Εργαστηρίου, (β) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ή
λοιπό διοικητικό προσωπικό για την ανάληψη διοικητικών υποχρεώσεων, και από Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό
Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) ή λοιπό επιστημονικό προσωπικό
για τεχνική υποστήριξη ή /και υποστήριξη πληροφορικής και προγραμματισμού που δύναται να τοποθετηθεί
στο Εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
(γ) από ερευνητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς
φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές
δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων
και προσφορά υπηρεσιών από το Εργαστήριο και (δ)
ερευνητές με συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου
χρόνου. Η ένταξη του προσωπικού στο Εργαστήριο
γίνεται κατόπιν αιτήσεως του με τη διαδικασία που ο
νόμος ορίζει.
Μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται 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 Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του οποίου το γνωστικό
αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο
του Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία και μπορεί να ανήκει στις
βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή Καθηγητή ή του επίκουρου Καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου
σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη
στελέχωση του με το αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό,
η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά, τον εξοπλισμό
και τους χώρους εργασίας, η μέριμνα για την τήρηση
του κανονισμού του Εργαστηρίου, η μέριμνα για την
οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου,
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η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση την προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου, η μέριμνα
για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη
για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο διαθέτει πέντε κατάλληλα διαμορφωμένους εργαστηριακούς χώρους εκπαίδευσης και
έρευνας που στεγάζονται στον πρώτο και δεύτερο όροφο του νέου κτηρίου και στον πρώτο όροφο του παλαιού
κτηρίου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου στα Χανιά. Στους χώρους εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. Το
Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΜΕΠΑ.
2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι εγγράφως ενήμερος
για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση τεχνικού 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 εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους,
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί.
5. Η λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων του
Εργαστηρίου μπορεί να επικουρείται από μέλη Δ.Ε.Π.,
Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ι.Δ.Α.Χ. του ΕΛΜΕΠΑ ή άλλων Ιδρυμάτων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και από προπτυχιακούς,
μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και ερευνητές
με συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου υπό
τις υποδείξεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Πόροι - Έσοδα
Οι οικονομικοί πόροι-έσοδα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (LETA) του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ 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.
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δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις 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 σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από
τη διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Σφραγίδα-Τίτλος
1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών» (LETA). Ο κύριος
τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπο του, αποτυπώνεται
σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με
τους τίτλους «Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» και
«Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών» και αναρτάται στους
χώρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστήριο
χρησιμοποιεί τον τίτλο "Laboratory of Environmental
Technologies and Applications", με συντομογραφία
"LETA". 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 Electronic Engineering" και αναρτάται στους χώρους
που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και
Εφαρμογών (LETA) τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και
στοιχεία:
α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξοπλισμού 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.
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατό να ορίζεται αναγκαία η τήρηση και άλλων βιβλίων ή αρχείων, 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, 2 Ιουνίου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 3093/Φ20
(3)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» του τμήματος Γεωπονίας της σχολής Γεωπονικών Επιστημών 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 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 11/Θ. 1/03.02.2020
με θέμα Ίδρυση Εργαστηρίων με τίτλο: 1) «Εργαστήριο
Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής (ΕΣΑΠ)», 2) «Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ.)»,
3) «Εργαστήριο Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (EBBE)» και 4) «Εργαστήριο Ποιότητας και Ασφάλειας Αγροτικών Προϊόντων, Τοπίου και Περιβάλλοντος
(ΠΑΓΡΟΤΟΠ) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου και καθορισμός των εσωτερικών τους
κανονισμών.
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης
20/Θ. 12/06.02.2020 με θέμα Ίδρυση Εργαστηρίων με
τίτλο «Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής», «Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής», «Εργαστήριο
Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών» και «Εργαστήριο Ποιότητας και Ασφάλειας Αγροτικών Προϊόντων,
Τοπίου και Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας της
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός των εσωτερικών
τους κανονισμών.
7. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27.11.2017 πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 633)
με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του TEI Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφάσισε:
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Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής»
του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και
τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας,
ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο
Ιδρύεται «Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων
Αγροοικολογικής Παραγωγής» (ΕΣΑΠ) και εντάσσεται
στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το ως άνω
Εργαστήριο εξυπηρετεί ακαδημαϊκές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες
στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωπονίας.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Εργαστηρίου Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής είναι η κάλυψη των
ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Γεωπονίας σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό και μεταδιδακτορικό). Επίσης, συμμετέχει
σε δράσεις Διά Βίου Εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα
τα πεδία της δραστηριότητάς του. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας η οποία θα εστιάζεται σε
γενικά και ειδικά επιστημονικά θέματα της Γεωπονίας.
Στόχος του Εργαστηρίου Ελαιοκομίας και Συστημάτων
Αγροοικολογικής Παραγωγής είναι η ανάδειξη του Τμήματος στον σημαντικό, από αγροοικολογική, οικονομική και κοινωνική άποψη, τομέα της ελαιοπαραγωγής
και της βιολογικής γεωργίας, μέσω της προαγωγής της
αγροοικολογικής επιστήμης και την υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών στην αγροοικολογία, την αειφόρο
γεωργία και ανάπτυξη της ελαιοκομίας και των άλλων
μεσογειακών δενδρωδών καλλιεργειών. Σκοπός επίσης
είναι να εκπονεί επιστημονικές μελέτες, να παρέχει συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες όσον αφορά την ελαιοπαραγωγή, τις λοιπές μεσογειακές δενδρώδεις καλλιέργειες και την βιολογική γεωργία, σε δημόσιες υπηρεσίες
καθώς και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Επιπρόσθετα, στους στόχους του Εργαστηρίου Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής
συμπεριλαμβάνονται η μελέτη της φυσιολογίας, του
αγροοικολογικού περιβάλλοντος, της επίδρασης των
καλλιεργητικών πρακτικών και των μεθόδων διαχείρισης
στην παραγωγή και ποιότητα ελαιοκομικών προϊόντων,
της περιβαλλοντικής ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων και προσαρμογής της ελαιοκομίας σε ακραία καιρικά φαινόμενα, των αλληλεπιδράσεων του αγροοικοσυστήματος των ελαιώνων με την χλωρίδα και την πανίδα
(συμπεριλαμβανομένων των εχθρών των καλλιεργειών)
του αγροοικοσυστήματος, τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιώνων για την αντιμετώπιση του
δάκου της ελαίας με καινοτόμα συστήματα, η μετασυλλεκτική διαχείριση ελαιοκομικών προϊόντων, οι μελέτες
διαχείρισης αγροοικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομέ-
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νης της καταγραφής και διατήρησης της χλωριδικής και
πανιδικής βιοποικιλότητάς τους, οι μελέτες βιοτικών και
αβιοτικών παραγόντων στα αγροοικοσυστήματα της
ελαίας και των δενδρωδών καλλιεργειών που μειώνουν
την παραγωγικότητα των καλλιεργειών και η σύνταξη
διαχειριστικών σχεδίων τους, η δημιουργία πράσινων
υποδομών σε αγροοικοσυστήματα και ο σχεδιασμός, η
εκτίμηση της βιοενέργειας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων/δραστηριοτήτων σε αγροικοσυστήματα, καθώς και λειτουργιών και υπηρεσιών του αγροτικού
τοπίου, η ανάπτυξη αγροοικολογικών καλλιεργητικών
τεχνικών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας δενδρωδών καλλιεργειών, μελέτη προσαρμογής διαφόρων ειδών τροπικών και υποτροπικών
φυτών στο τοπικό περιβάλλον, η ανάπτυξη και διάδοση
συστημάτων οικολογικής παραγωγής/βιολογικής γεωργίας και αειφόρων συστημάτων τροφίμων.
Ακόμα, στους στόχους του Εργαστηρίου Ελαιοκομίας
και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής εντάσσεται η συνεργασία με αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, Ακαδημαϊκά ιδρύματα της
ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και η υποστήριξη
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με στόχο την επιστημονική συμβουλή για επίλυση των προβλημάτων τους. Στις
κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων:
• η ανάληψη-αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς - ερευνητικών έργων-προγραμμάτων,
• η υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας με την δυνατότητα
εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας,
• η υποστήριξη του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας με ερευνητική κατάρτιση που θα προσφέρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/
φοιτήτριες και υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες σε
θέματα Γεωπονίας,
• η κατάρτιση μεταδιδακτορικών ερευνητών,
• η δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες και
δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και
• η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που υπηρετούν το ευρύτερο αντικείμενο της
Γεωπονίας,
• η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ερευνητικών ιδρυμάτων, στα πλαίσια της εκτέλεσης ερευνητικών έργων,
σχολείων εκπαίδευσης υποψηφίων διδακτόρων και στα
πλαίσια ανταλλαγών ερευνητών και επιστημονικού προσωπικού.
Το Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής αναμένεται επίσης να αποτελέσει
όχημα στην συνεργεία με άλλες ομάδες Εργαστηρίων
της Σχολής, καθώς και άλλων Σχολών του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων
του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την υλοποίηση
πολυδιάστατης έρευνας με την συμμετοχή σε κοινοπραξίες ερευνητικών ιδρυμάτων, στα πλαίσια της εκτέλεσης
ερευνητικών έργων, σχολείων εκπαίδευσης υποψηφίων
διδακτόρων και στα πλαίσια ανταλλαγών ερευνητών
και επιστημονικού προσωπικού. Επίσης, θα υλοποιεί
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εκπαιδεύσεις γεωπόνων, καλλιεργητών και όλων των
εμπλεκομένων στην αλυσίδα των τροφίμων με στόχο
τον εκσυγχρονισμό της ελαιοκομίας και της παραγωγής
των προϊόντων των λοιπών μεσογειακών δενδρωδών
καλλιεργειών και την υποστήριξη της εφαρμογής της
Κοινής Αγροτικής Παραγωγής και των Κωδίκων Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής στην καλλιέργεια της ελιάς και
άλλων μεσογειακών δενδρωδών καλλιεργειών για την
βελτιστοποίηση της ποιότητας και εμπορευσιμότητας
των παραγόμενων προϊόντων και τροφίμων.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, (β) Ειδικό Εκπαιδευτικό
Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
(Ε.Τ.Ε.Π.), με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου,
γ) λοιπό επιστημονικό προσωπικό για τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη πληροφορικής και προγραμματισμού, ή λοιπό διοικητικό προσωπικό για την ανάληψη
διοικητικών υποχρεώσεων, που δύναται να τοποθετηθεί
στο Εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
(δ) ερευνητές, προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς
φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών
έργων και προσφορά υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
Μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής
και εξειδικευμένοι επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται 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 Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του οποίου το
γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό
αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή Καθηγητή ή επίκουρου
Καθηγητή.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός
του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση
και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωσή
του, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
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κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του
Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στεγάζεται σε συγκεκριμένο χώρο όπου εγκαθίστανται τα όργανα και ο
λοιπός τεχνικός εξοπλισμός, που είναι αναγκαίος για τη
διενέργεια των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.
Ο χώρος εγκατάστασης ανήκει στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όπου και τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση τεχνικού 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 εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους,
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί.
5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και από
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους
διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Τμήματος Γεωπονίας
υπό τις υποδείξεις 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 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 σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από
τη διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

25184

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 7
Σφραγίδα-Τίτλος
1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο
Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής» (ΕΣΑΠ).
Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπο του,
αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτλους «Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» και «Τμήμα Γεωπονίας» και
αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το
Εργαστήριο.
2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστήριο χρησιμοποιεί τον τίτλο «Laboratory of Olive and
Agroecological Production Systems (EOPS)». 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 Agriculture» και αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
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Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για 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, εξοπλισμού 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, 5 Ιουνίου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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