
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 55/Θ.18/13.5.2021  
Έγκριση Πολιτικής Έρευνας του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 7, 8 και της παρ. 8 του άρθρου 84, καθώς και της 
παρ.6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

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 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

5. Την υπό στοιχεία 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ-
846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 8389/
Φ20/20-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Γ046ΜΗ2Ι-ΔΣΝ) 7η τροποποί-
ηση της Συγκλήτου και ισχύει.

6. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρι-
σης του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου στη συνεδρίαση υπό στοιχεία 84/Θ.Α1/13-01-2021 
(ΑΔΑ: Ω53746ΜΗ2Ι-Ζ42) πράξης με θέμα «Έγκριση Πο-
λιτικής Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου».

7. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

8. Την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Χρήστου 
Φλώρου την με ημερομηνία 10-05-2021.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφάσισε:

Να εγκρίνει την Πολιτική Έρευνας του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου ως εξής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Άρθρο 1
Ερευνητική Αποστολή του Πανεπιστημίου

Η ερευνητική αποστολή του Πανεπιστημίου, εξίσου 
σημαντική με την εκπαιδευτική, συνίσταται στη συστη-
ματική υποστήριξη και προαγωγή της επιστημονικής 
έρευνας σε συνθήκες ακαδημαϊκής ελευθερίας. Το 
Πανεπιστήμιο εγγυάται την ελευθερία της έρευνας και 
συγχρόνως φροντίζει για την τήρηση της ερευνητικής 
δεοντολογίας. 

Η πολιτική έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), εκτός από την αναγνώριση της 
ανάγκης να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην 
επιστημονική περιέργεια, εστιάζεται στην καινοτόμα 
διεπιστημονική ερευνητική διερεύνηση με στόχο να 
δημιουργήσει άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθε-
σμα, οφέλη στην εθνική κοινωνία και οικονομία και την 
ανθρωπότητα γενικότερα, και σε πλήρη ευθυγράμμιση 
με τις θεμελιώδεις αξίες μας.

Η ερευνητική πολιτική του ΕΛΜΕΠΑ εστιάζεται στην 
δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και αριστείας. Απαι-
τεί, ως εκ τούτου την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας 
και την αναγνώριση ότι η συμβολή των όσων ο καθένας 
από τα μέλη του είναι σε θέση να συνεισφέρει είναι πολύ 
μεγαλύτερη όταν γίνεται σε συνεννόηση και συνέργεια. 
Η πολιτική αυτή στηρίζεται:

- στο σεβασμό της εξειδικευμένης γνώσης, ενώ προ-
ωθεί τη κατάργηση των εμποδίων για τη διασταύρωσή 
της (cross-fertilization),

- στην υποστήριξη της σύνθεσης της νέας γνώσης, 
τόσο εντός όσο και μεταξύ των επιστημονικών τομέων 
και κλάδων που θεραπεύει,

- στη διευκόλυνση των συλλογικών, συνεργατικών 
πρακτικών εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες δυνατότητες και προοπτικές υψηλού επιπέδου 
έρευνας.

Η πολιτική ποιότητας εστιάζεται στην εσωτερική ορ-
γάνωση των ερευνητικών μονάδων του Ιδρύματος και 
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βασίζεται σε εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τα οποία 
εγγυώνται, μέσω διαδικασιών που συνεχώς βελτιώνο-
νται, την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής 
ποιότητας.

Η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα το αν-
θρώπινο δυναμικό και αφορά στην ενθάρρυνση της 
επιστημονικής διάκρισης των ερευνητών σε όλα τα πε-
δία. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, 
η δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων, η δημιουργία 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτομία, είναι συστατικά 
της πολιτικής αριστείας.

Ως αποτέλεσμα, η ερευνητική πολιτική του Πανεπι-
στημίου αφορά βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη 
έρευνα, που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και 
σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ταυτόχρονα προ-
ωθεί την ευρύτερη δυνατή διεπιστημονική συνεργασία 
με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς φορείς. Η πολιτική έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ 
αποσκοπεί:

- Στην υποστήριξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης 
Έρευνας

- Στην προώθηση της αριστείας των Ινστιτούτων του 
Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.), των 
ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων, για την παραγω-
γή ερευνητικών αποτελεσμάτων με διεθνή αναγνώριση.

- Στη δημιουργία κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλο-
ντος για όλους τους ερευνητές του ΕΛΜΕΠΑ με υποστη-
ρικτικές δράσεις σχετικά με την υποβολή και διαχείριση 
ερευνητικών έργων, στη δημιουργία μεγάλων ιδρυμα-
τικών υποδομών, στην κατοχύρωση της πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

- Στην υποστήριξη της Έρευνας και των δραστηριο-
τήτων μεταφοράς τεχνολογίας, διάχυσης γνώσης προς 
άλλους δημόσιους ερευνητικούς φορείς και στην κοι-
νωνία γενικότερα.

- Στην ανταγωνιστική ανταπόκριση του ΕΛΜΕΠΑ σε 
διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων.

Η έρευνα διεξάγεται από το διδακτικό και ερευνητικό 
προσωπικό του Ιδρύματος στο οποίο εντάσσονται μέλη 
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδά-
κτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και προπτυχιακοί φοιτη-
τές, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες-ερευνητές, είτε σε 
ανεξάρτητη βάση είτε στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων 
(από εσωτερικούς ή εξωτερικούς πόρους) ερευνητικών 
έργων. Η ερευνητική πολιτική περιλαμβάνει έναν κώδικα 
δεοντολογίας και προορίζεται για το σύνολο του ερευ-
νητικού προσωπικού του Ιδρύματος. Όλα τα μέλη του 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και οι λοιποί 
συνεργάτες του Πανεπιστημίου πρέπει να είναι εξοικει-
ωμένα με την ερευνητική πολιτική, προκειμένου να εξα-
σφαλίζεται ότι οι αρχές της τηρούνται. Κάθε ερευνητική 
δραστηριότητα ακολουθεί πιστά τον Κανονισμό και τις 
αρχές λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολο-
γίας της Έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ.

Άρθρο 2
Πολιτική Ερευνητικής Ηθικής

1. Σκοπός
Ο στόχος της πολιτικής ερευνητικής ηθικής είναι να 

προαχθεί και να διασφαλιστεί ένας υψηλής ποιότητας 

ερευνητικός πολιτισμός, με τα υψηλότερα δυνατά πρό-
τυπα επιστημονικής ακεραιότητας. Η πολιτική ισχύει για 
όλο το ερευνητικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 
των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητρι-
ών, υποψηφίων διδακτόρων και εξωτερικών συνεργατών 
που πραγματοποιούν έρευνα σε όλα τα επιστημονικά 
πεδία τα οποία θεραπεύονται από το σύνολο των Τμημά-
των και Ακαδημαϊκών μονάδων του Ελληνικού Μεσογει-
ακού Πανεπιστημίου. Συνεπώς, η πολιτική ισχύει για όλες 
τις επιστημονικές κατευθύνσεις και τις ερευνητικές δρα-
στηριότητες στο Πανεπιστήμιο και σε δραστηριότητες 
που εκτελούνται με υπεργολαβία για λογαριασμό του. 

Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, ατομική και συλ-
λογική, προάγει την επιστημονική γνώση, υποστηρίζει 
την εκπαιδευτική διαδικασία και συνδέεται με την αξι-
οποίηση των επιστημονικών ευρημάτων προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται 
με προσήλωση στην επιστημονική αλήθεια, σεβασμό 
στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στην προσωπική αυ-
τονομία, στη βιολογική και πνευματική ακεραιότητα των 
προσώπων, την πνευματική ιδιοκτησία και στα προσωπι-
κά δεδομένα, καθώς και να μεριμνά για τη ζωή, τη φύση 
και το περιβάλλον. 

Ως εκ τούτου, όλο το προσωπικό και οι φοιτητές/φοι-
τήτριες οφείλουν να ενεργούν με ήθος και προσωπική 
ακεραιότητα όταν συμμετέχουν στην πανεπιστημιακή 
έρευνα. Οποιαδήποτε έρευνα περιλαμβάνει ανθρώπους 
ή ζώα, ή συλλογή σχετικών στοιχείων απαιτεί ηθική 
εκτίμηση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα συμ-
φέροντα των ενδεχόμενα ευάλωτων ομάδων, όπως τα 
παιδιά. Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει ότι έχει καθήκον 
να μεριμνά για όλα τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας 
που επηρεάζεται από τις δραστηριότητες της έρευνας 
του και αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή αρνητικών 
συνεπειών σε αυτούς που συμμετέχουν στην έρευνα. 
Το Πανεπιστήμιο επίσης αναγνωρίζει ότι έχει καθήκον 
να μεριμνά για το προσωπικό του. Θεσπίζει δε πλαίσιο 
διαχείρισης ερευνητικής ηθικής. Η Επιτροπή Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας, του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου έχει κεντρικό ρόλο για την έγκριση, τον 
έλεγχο και την κατάρτιση του πλαισίου αυτού.

2. Γενικές αρχές
Η πολιτική ερευνητικής ηθικής του Ελληνικού Μεσο-

γειακού Πανεπιστημίου βασίζεται στις ευρέως αποδε-
κτές αρχές και πρακτικές ηθικής και δεοντολογίας που 
διέπουν την έρευνα. Τα βασικά στοιχεία είναι:

- Η έρευνα που διεξάγεται στο ΕΛΜΕΠΑ αποσκοπεί 
στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.

- Η γνώση που παράγεται συμβάλλει στην ευημερία 
του κοινωνικού συνόλου

- Η επιστημονική έρευνα αποτελεί κοινωνικό αγαθό 
αλλά και αντικείμενο θεμελιώδους δικαιώματος εκείνου 
που την διενεργεί. 

- Η ερευνητική δραστηριότητα είναι αναπόσπαστο 
στοιχείο της ελευθερίας του ερευνητή. Ισχύει αντίστοιχη 
θεσμική αρχή με εκείνη της ακαδημαϊκής ελευθερίας 
που διέπει την ανώτατη εκπαίδευση. 

- Η ελευθερία της έρευνας διασφαλίζεται από την ανε-
ξαρτησία του Πανεπιστημίου από πολιτικές και οικονο-
μικές εξαρτήσεις. 
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- Εγγυήσεις ελευθερίας της έρευνας αποτελούν ο 
έλεγχος της ηθικής και δεοντολογίας από την ίδια την 
ερευνητική κοινότητα στο πλαίσιο διαδικασιών αυτορ-
ρύθμισης (ΕΗΔΕ). 

- Οι πηγές χρηματοδότησης πρέπει να δημοσιοποιού-
νται και να απορρίπτονται όροι που διακυβεύουν την 
ανεξαρτησία της έρευνας. 

- Η μη πρόκληση βλάβης είτε για τα πρόσωπα, που 
συμμετέχουν στην έρευνα, είτε για τα ζώα, είτε για το 
περιβάλλον αποτελεί βασικό μέλημα.

3. Αρχές ηθικής για την διενέργεια έρευνας 
Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η συνδε-

όμενη με αυτήν αρχή της εγγενούς αξίας των ανθρώπινων 
όντων συγκροτούν τον πυρήνα των αρχών βιοηθικής. Οι 
ερευνητές και οι ερευνήτριες του ΕΛΜΕΠΑ δεσμεύονται 
από τις οικουμενικά αναγνωρισμένες αρχές του σεβα-
σμού των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων της 
προσωπικότητας, της ισότητας, της προστασίας της δη-
μόσιας υγείας, της προστασίας του παιδιού και των ευά-
λωτων ομάδων αλλά και από τις διεθνείς συμβάσεις και 
την Ελληνική νομοθεσία. Το συμφέρον και η ευημερία των 
ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα υπερισχύουν πά-
ντοτε έναντι μόνου του συμφέροντος της επιστήμης και 
της κοινωνίας. Στην περίπτωση που προκύψει σύγκρου-
ση, προτεραιότητα πρέπει να δίνεται πάντοτε στο άτομο. 

Όσοι διενεργούν έρευνα σε ανθρώπους, πρέπει να 
ακολουθούν με αυστηρότητα τις αρχές ηθικής και τους 
ιδιαίτερους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την ερευ-
νητική διαδικασία. Οι θεμελιώδεις βιοηθικές αρχές κα-
θορίζονται με σαφήνεια στον κανονισμό της Επιτροπής 
Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. 

Ζητήματα έρευνας σε ευάλωτους συμμετέχοντες, 
όπως η έρευνα σε παιδιά, ανηλίκους, και άλλες ευάλω-
τες ομάδες πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και τα 
αποτελέσματά της να μη μπορούν να παραχθούν με 
άλλο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ιδιαίτε-
ρη μέριμνα από τους ερευνητές και τις ερευνήτριες για 
την προστασία των δικαιωμάτων τους. Ο κανονισμός της 
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου 
ορίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις. 

Επιπλέον, στον ίδιο κανονισμό ορίζονται οι αρχές προ-
στασίας των ζώων όταν αυτά αποτελούν αντικείμενο 
έρευνας, καθώς και οι αρχές για ορθές πρακτικές δια-
χείρισης των βιολογικών πόρων, του περιβάλλοντος και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

4. Νομικό πλαίσιο και ρόλος των επαγγελματικών 
ενώσεων

Η έρευνα που εκτελείται από το ΕΛΜΕΠΑ συμμορφώ-
νεται πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Οι ερευνητές 
και οι ερευνήτριες σε συγκεκριμένους τομείς πρέπει να 
ακολουθούν τους κανόνες ερευνητικής ηθικής και δεο-
ντολογίας που έχουν καθορισθεί από τους επαγγελματι-
κούς συλλόγους τους και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Άρθρο 3
Καλές Ερευνητικές Πρακτικές/
Κώδικας Ηθικής στην Έρευνα

1. Κώδικας ηθικής στην έρευνα
Η επιστημονική έρευνα και η διάδοση της γνώσης 

αποτελούν κεντρικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου. 

Αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο αν το διδα-
κτικό και ερευνητικό προσωπικό τηρεί συγκεκριμένους 
κανόνες συμπεριφοράς, ηθικής και δεοντολογίας, ανα-
λαμβάνει τις ευθύνες που απορρέουν από την ερευνά 
του και έχει συγκεκριμένες ελευθερίες. Το διδακτικό και 
ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου δεσμεύονται 
από τις ακόλουθες πρακτικές έρευνας:

- Όλο το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό είναι 
ελεύθερο να επιλέξει οποιοδήποτε ερευνητικό θέμα, να 
λάβει υποστήριξη από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή και να 
δημιουργήσει, να αναλύσει και να εξαγάγει τα ευρήματα 
και τα συμπεράσματά του.

- Οι ερευνητικές μέθοδοι, τεχνικές και πρακτικές δεν 
πρέπει να παραβιάζουν οποιαδήποτε καθιερωμένη ηθι-
κή στην έρευνα, ή ειδικότερους κανόνες της επιστημο-
νικής ή επαγγελματικής δεοντολογίας του κλάδου τους. 

- Το Πανεπιστήμιο πρέπει να παρέχει και να ενθαρρύ-
νει ένα περιβάλλον ευνοϊκό και ασφαλές για την έρευνα. 
Αν, για οποιοδήποτε λόγο, το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί 
να παρέχει επαρκή υποστήριξη σε όλες τις ερευνητικές 
απαιτήσεις, πρέπει να διαθέτει υποστήριξη στα απτά 
και άυλα αγαθά, σύμφωνα με τις διδακτικές και εκπαι-
δευτικές αξίες των προτεινόμενων ερευνητικών προ-
γραμμάτων.

2. Ανοικτή έρευνα
Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει και υποστηρίζει την 

ανάγκη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού 
να προστατεύσει τα δικαιώματά του, είτε αυτά είναι 
ακαδημαϊκά δικαιώματα είτε δικαιώματα πνευματικής 
ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο 
ενθαρρύνει όλο το διδακτικό και ερευνητικό προσωπι-
κό να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανοικτό στο 
πλαίσιο της παρουσίασης της έρευνας του σε άλλους 
ερευνητές και στην κοινωνία. Απώτερος στόχος είναι η 
διάδοση της έρευνας που πραγματοποιείται στο Πανε-
πιστήμιο για την ενίσχυση της γνώσης και η κατανόηση 
της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.

3. Αξιοπιστία
Κάθε επιστημονική έρευνα πρέπει να διεξάγεται με 

τρόπο ο οποίος θα εγγυάται την αξιοπιστία της, θα καθί-
σταται φανερός ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία, η ανάλυ-
ση και η χρήση των πόρων και η ανακοίνωση των απο-
τελεσμάτων της, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητά της

4. Αμεροληψία/Εντιμότητα
Οι ερευνητές και οι ερευνήτριες του ΕΛΜΕΠΑ. δεσμεύ-

ονται από την αρχή της έντιμης μεταχείρισης όλων των 
προσώπων με τα οποία συνεργάζονται, όπως και την 
τήρηση των αρχών της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας 
και της αμεροληψίας. Απέχουν από κάθε ενέργεια που 
μπορεί να υποδηλώνει εύνοια, προκατάληψη ή αρνητική 
προδιάθεση προς συνεργαζόμενο πρόσωπα. Η ανάπτυ-
ξη, η διεξαγωγή, ο έλεγχος, η υποβολή εκθέσεων και η 
παροχή πληροφοριών σχετικά με την έρευνα πρέπει να 
προάγονται με διαφανή, δίκαιο, πλήρη και αμερόληπτο 
τρόπο. 

5. Ίση μεταχείριση
Όλα τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του πανεπι-

στημίου απολαμβάνουν του δικαιώματος στην ίση με-
ταχείριση, αλλά και υποχρεούνται να σέβονται το αντί-
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στοιχο δικαίωμα των άλλων ερευνητών και συνεργατών 
τους χωρίς καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, η 
οποία να βασίζεται σε φυλετικά, εθνικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά, στη γλώσσα, το φύλο, και τον γενετή-
σιο προσανατολισμό, τις θρησκευτικές, πολιτικές και 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την ιδιωτική ζωή, την υγεία 
και σωματική ακεραιότητα καθώς και την οικονομική/
κοινωνική κατάσταση των ατόμων.

6. Σεβασμός
Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ερευνητικής δραστη-

ριότητας όλα τα εμπλεκόμενα μέλη συμπεριφέρονται με 
τον προσήκοντα σεβασμό ως προς τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των προσώπων με τα οποία συνεργάζο-
νται, απορρίπτοντας οποιαδήποτε μορφής εξαπάτηση, 
εξαναγκασμό, ή παραπλάνηση. Η συμπεριφορά των 
ερευνητών διέπεται από σεβασμό προς τη βιολογική 
και πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου, και μεριμνά 
για τη φύση και το περιβάλλον. Επιπροσθέτως όλες οι 
ερευνητικές δραστηριότητες διέπονται από τον δέοντα 
σεβασμό στα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας 
των μελών του ιδρύματος και των συνεργαζόμενων φο-
ρέων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 

7. Λογοδοσία και διαφάνεια
Κάθε ερευνητής/τρια, έχουν την υποχρέωση να επιτρέ-

πουν πρόσβαση στα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης 
τους, στο βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα σε θέμα-
τα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η μεθοδολογία της έρευνας 
πρέπει να είναι ή να καθίσταται εμφανής. Τα πρωτόκολλα 
της έρευνας πρέπει να τηρούνται με οποιοδήποτε πρό-
σφορο και αποδείξιμο τρόπο ώστε τα αποτελέσματα της 
έρευνας να είναι επαληθεύσιμα. Οι δεσμεύσεις υπέρ της 
λογοδοσίας και της διαφάνειας αφορούν την έρευνα από 
τη σύλληψη της ιδέας έως τη δημοσίευση. 

8. Ακεραιότητα/Λογοκλοπή 
Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό πρέπει 

να είναι έντιμο σχετικά με την έρευνά του και με την 
αξιολόγηση της έρευνας που προέρχεται από άλλους 
ερευνητές. Αυτό ισχύει για όλους τους τύπους έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης δεδομένων, της 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης και της δημοσί-
ευσης αποτελεσμάτων. Η συνεισφορά όλων των εμπλε-
κομένων πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις μορφές 
δημοσίευσης αποτελεσμάτων. Τα μέλη του διδακτικού 
και ερευνητικού προσωπικού έχουν ευθύνη απέναντι 
στην κοινωνία, στους επαγγελματικούς φορείς τους, στο 
Πανεπιστήμιο, στους φοιτητές τους και σε οποιοδήποτε 
φορέα χρηματοδότησης που μπορεί να υποστηρίξει την 
έρευνα τους. Για τον λόγο αυτό, τα μέλη του διδακτικού 
και ερευνητικού προσωπικό θα πρέπει να κατανοούν 
ότι οποιαδήποτε μορφή λογοκλοπής, εξαπάτησης, κα-
τασκευής ή παραποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων 
θεωρούνται βαρύτατες πειθαρχικές παραβάσεις, οι οποί-
ες αντιμετωπίζονται από τις διαδικασίες που περιγράφο-
νται λεπτομερώς στην ενότητα «Ανάρμοστη συμπεριφο-
ρά στον τομέα της έρευνας». Οποιαδήποτε πραγματική ή 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να αναφέρεται 
από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό έγκαιρα σε 
οποιονδήποτε επηρεάζεται, σε όλα τα θέματα σχετικά με 
την έρευνα και την αξιολόγηση.

9. Ανάρμοστη συμπεριφορά στον τομέα της έρευνας
Ως «Ανάρμοστη συμπεριφορά στον τομέα της έρευ-

νας» ορίζεται η «Επεξεργασία, παραποίηση ή λογοκλοπή 
στην πρόταση, στην εκτέλεση, στην αξιολόγηση ή στην 
αναφορά αποτελεσμάτων έρευνας». Για να αποδειχθεί 
ότι υπάρχει ανάρμοστη συμπεριφορά στην έρευνα, 
πρέπει η απόδοση της συγκεκριμένης έρευνας να έχει 
παρεκκλίνει σημαντικά από τις αποδεκτές πρακτικές στο 
πεδίο της έρευνας και να υπάρχει πρόθεση ανάρμοστης 
συμπεριφοράς από τον/τους ερευνητή/ές. Οποιοιδήποτε 
ισχυρισμοί για ανάρμοστη συμπεριφορά στην έρευνα θα 
ερευνώνται από το Πανεπιστήμιο αποκλειστικά, μέσω 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και 
της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του 
Πανεπιστημίου, και, όπως ορίζει κάθε φορά η ισχύουσα 
νομοθεσία.

Οι παραπάνω αρχές καθορίζουν τον ρόλο του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου όσον αφορά την 
έρευνα που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του. Οι αρ-
χές αυτές καθιερώνονται για να ενισχύσουν και όχι για 
να αποσείσουν τις προσωπικές ευθύνες του διδακτικού 
και ερευνητικού προσωπικού ως προς την έρευνά του. 

Άρθρο 4
Πολιτική Πνευματικής
ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

1. Βασικές αρχές της ερευνητικής πολιτικής
Το Πανεπιστήμιο αφοσιώνεται στη διδασκαλία, στην 

έρευνα και στην επέκταση της γνώσης για την κοινωνία, 
με το προσωπικό και τους φοιτητές του να αναγνωρίζουν 
αυτούς τους στόχους και να προωθούν την παραγωγή 
νέας γνώσης και τη διάδοσή της. Δημιουργείται επομέ-
νως η ανάγκη ενθάρρυνσης της παραγωγής δημιουργι-
κών και ακαδημαϊκών εργασιών για την ανάπτυξη νέων 
υλικών, συσκευών, διαδικασιών και άλλων εφευρέσεων, 
μερικές από τις οποίες μπορούν να έχουν εμπορική προ-
οπτική. Πανεπιστημιακές εφευρέσεις, οι οποίες έχουν 
εμπορική προοπτική μπορούν να προστατευθούν με 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συμπεριλαμ-
βάνουν, μεταξύ άλλων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα 
πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά μυστικά και άλλα. 

Ως διανοητική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των 
αποκλειστικών δικαιωμάτων επί δημιουργημάτων, η 
οποία χωρίζεται σε βιομηχανική ιδιοκτησία (εφευρέ-
σεις, σήματα, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και 
γεωγραφικές ενδείξεις), και σε πνευματική ιδιοκτησία 
(καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα). Ως διανοητική ιδι-
οκτησία νοούνται επίσης οι εμπιστευτικές πληροφορίες, 
η τεχνογνωσία και τα συναφή. Στη διανοητική ιδιοκτησία 
περιλαμβάνονται και τα συνεπαγόμενα περιουσιακά και 
τα ηθικά δικαιώματα. 

Η διανοητική ιδιοκτησία δημιουργείται από δραστη-
ριότητες του προσωπικού του Πανεπιστημίου, οι οποίες 
έχουν υποστηριχθεί πλήρως ή εν μέρει μέσω της χρή-
σης των υποδομών του. Τα δικαιώματα και τα προνόμια, 
καθώς επίσης και τα κίνητρα, των συγγραφέων, δημι-
ουργών ή εφευρετών (εφεξής «Δημιουργοί») πρέπει να 
διατηρηθούν, ούτως ώστε η χρήση των δυνατοτήτων 
τους και των δυνατοτήτων άλλων στο Πανεπιστήμιο να 
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μπορεί να ενθαρρυνθεί περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Πανεπιστήμιο έχει καθιερώσει συγκεκριμένη πολιτική 
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οποία ανα-
λύεται με λεπτομέρεια στο σχετικό κανονισμό, ο οποίος 
αποτελεί παράρτημα του Οδηγού Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Όλο το προσωπικό του Πανεπι-
στημίου οφείλει να συμμορφώνεται με τη συγκεκριμένη 
πολιτική πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Το Πανεπιστήμιο καθορίζει την πολιτική του επί της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας ότι: 

(i) σκοποί του είναι η διεξαγωγή βασικής, εφαρμοσμέ-
νης και τεχνολογικής έρευνας, η ανάπτυξη εφαρμογών 
και προϊόντων, η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπη-
ρεσιών, 

(ii) η καινοτομία που προκύπτει από την έρευνα, πέραν 
της σπουδαιότητάς της για την επίτευξη των σκοπών 
του, δύναται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το ευρύ 
κοινωνικό σύνολο και 

(iii) οφείλει αφενός να προσφέρει κίνητρα για την ανά-
πτυξη, προστασία και κατοχύρωση των έργων διανόη-
σης που προκύπτουν στους κόλπους του και αφετέρου 
να στοχεύει στη μεγιστοποίηση των ωφελειών που δύ-
ναται να προκύψουν μέσω της διάχυσης και βέλτιστης 
εκμετάλλευσης των έργων αυτών. 

Η πολιτική του Πανεπιστημίου εστιάζεται στην έγκαιρη 
προστασία και ορθολογική διαχείριση των διανοητικών 
ιδιοκτησιών που δημιουργούνται και παράγονται σε 
αυτό και στη διασφάλιση, για τους δημιουργούς/εφευ-
ρέτες, της ακαδημαϊκής συνιστώσας των έργων τους 
και της συμμετοχής τους σε πιθανά οφέλη, μέσω «πρό-
σθετης εύλογης αμοιβής». Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπι-
στήμιο έχει δικαιώματα για κάθε «έργο διανόησης», που 
αποτελεί προϊόν εργασίας του ερευνητικού δυναμικού 
του, με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείρισή 
του. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα απο-
τελέσματα ή προϊόντα έργων που χρηματοδοτούνται 
από ιδιώτες (π.χ., βιομηχανία, επιχειρήσεις κ.α.) και στα 
οποία το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου διανόησης 
καθορίζεται από την εκάστοτε σύμβαση.

2. Στόχοι της ερευνητικής πολιτικής
α) Η πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας υιοθετεί τους 

ακόλουθους στόχους:
- Τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει 

την παραγωγή νέας γνώσης.
- Τη διευκόλυνση της μεταφοράς χρήσιμων εφευρέ-

σεων και δημοσιεύσεων στην κοινωνία.
- Την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη και τη διά-

δοση της πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με 
παροχή κατάλληλων οικονομικών ανταμοιβών στους 
δημιουργούς και στο Πανεπιστήμιο, και διοικητική υπο-
στήριξη στους δημιουργούς.

- Την εξασφάλιση ότι τα οικονομικά οφέλη από την 
ανάπτυξη της πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
δεν αλλοιώνουν αποφάσεις και διαδικασίες του Πανε-
πιστημίου ή είναι αντίθετα προς την αποστολή του Πα-
νεπιστημίου.

- Η πολιτική είναι βασισμένη στις ακόλουθες αρχές 
που συνδέουν το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία: (i) η 
αποστολή του παραμένει η παραγωγή και η διάδοση 

γνώσης, και (ιι) απαιτείται διασύνδεση για την επίτευξη 
καλύτερης μεταφοράς και το Πανεπιστήμιο παρέχει τους 
μηχανισμούς γι’ αυτό.

- β) Η πολιτική είναι βασισμένη στις ακόλουθες αρχές:
- Η πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία δημιουρ-

γείται από τα άτομα, ή ομάδες ατόμων, τα οποία έχουν 
δικαίωμα να επιλέξουν την πορεία της ανακοίνωσης. Η 
ακαδημαϊκή ελευθερία των ατόμων είναι υψηλότερης 
προτεραιότητας από πιθανά οικονομικά οφέλη.

- Οι συγγραφείς διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής 
ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

- Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να μοιράζεται τις 
οικονομικές ανταμοιβές.

- Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για όλους τους ενδια-
φερομένους για να επιδιώκουν οικονομικές ανταμοιβές 
από κοινού, σύμφωνα με τους εκπεφρασμένους στόχους 
της πολιτικής. 

- Ενθαρρύνονται οι συμφωνίες βάσει διαπραγματεύ-
σεων, όποτε είναι δυνατόν. 

3. Διατάξεις της πολιτικής
Η κυριότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας που δημι-

ουργείται πλήρως ή εν μέρει στο Πανεπιστήμιο καθο-
ρίζεται από το σχετικό κανονισμό. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν συμφωνίες στο πλαίσιο ερευνητικών έργων 
που χρηματοδοτούνται από φορείς εκτός πανεπιστημί-
ου, αυτές πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένες προβλέ-
ψεις σχετικά με την κυριότητα της πνευματικής ή βιο-
μηχανικής ιδιοκτησίας που παράγεται κατά τη διάρκεια 
των έργων. Όταν η συμφωνία του έργου δεν αναφέρεται 
σε δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
αυτά καθορίζονται με βάση το σχετικό κανονισμό του 
Πανεπιστημίου. Πιθανά οικονομικά οφέλη από την πνευ-
ματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία μοιράζονται με βάση 
τις απαιτήσεις του φορέα χρηματοδότησης. 

Γενικά, η κυριότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας που 
δημιουργείται στο Πανεπιστήμιο μπορεί να αφορά τις 
παρακάτω περιπτώσεις:

3.Α. Έργα που υποστηρίζονται από φορείς εκτός Πα-
νεπιστημίου

Τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού έργου ανήκουν 
στον συμμετέχοντα που τα δημιούργησε. Σε περίπτωση 
που τα αποτελέσματα αυτά δημιουργούνται από κοινού 
με άλλους συμμετέχοντες, θα ανήκουν σε όλους από κοι-
νού, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες συμφω-
νήσουν διαφορετικά. Οι συνδικαιούχοι δικαιωμάτων θα 
πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους για την κατανομή 
και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
των αποτελεσμάτων του έργου με βάση Συμφωνητικό 
Συνεργασίας ή σύμβαση «συνιδιοκτησίας». 

3.Β. Έργα που υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο 
Όταν το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί ή προσφέρει τις 

υποδομές του σε εξαιρετικό βαθμό για ένα συγκεκριμένο 
έργο, θεωρείται ότι είναι ο φορέας χρηματοδότησης του 
έργου και έχει δικαιώματα στη διανοητική ιδιοκτησία 
που παράγεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθορίζονται 
εκ των προτέρων τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομη-
χανικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν. 

3.Γ. Μεμονωμένες συμφωνίες με το Πανεπιστήμιο
Η πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία μπορεί να 

αποτελεί αντικείμενο μιας συγκεκριμένης συμφωνίας 
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μεταξύ του Πανεπιστημίου και του δημιουργού της. Εν-
θαρρύνεται η σύναψη τέτοιου είδους συμφωνιών μεταξύ 
του Πανεπιστημίου και του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού, εκτός αν υπάρχει περιορισμός από συμφω-
νίες χρηματοδότησης από εξωτερικούς φορείς.

3. Δ. Υπεργολαβίες
Στην περίπτωση της υπεργολαβίας, ο υπεργολάβος 

που αναλαμβάνει την εκτέλεση μέρους του ερευνητικού 
έργου για λογαριασμό του δικαιούχου δεν έχει κατ’ αρ-
χήν κανένα δικαίωμα ως προς τα παραγόμενα αποτελέ-
σματα. Αντίθετα, ο δικαιούχος που έχει αναθέσει σ’ αυτόν 
την εκτέλεση τμήματος του έργου που του αναλογεί, 
διατηρεί την ευθύνη για την προστασία των παραγό-
μενων αποτελεσμάτων, την ενδεχόμενη παραχώρηση 
δικαιωμάτων πρόσβασης στους συνδικαιούχους, καθώς 
και για τη χρήση και διάχυση των αποτελεσμάτων. 

3. Ε Πνευματική ή βιομηχανική Ιδιοκτησία παραγόμενη 
στο πλαίσιο της απασχόλησης.

Η πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία που παράγεται 
από τους εργαζομένους στο Πανεπιστήμιο ανήκει σε 
αυτό, αν δημιουργήθηκε στο κανονικό πλαίσιο της απα-
σχόλησης τους. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό 
θεωρούνται ότι δεν απασχολούνται για την παραγωγή 
συγκεκριμένης πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. ΣΤ. Δημόσια διάθεση
Αν δεν υπάρχει περιορισμός από τις παραγράφους Α, 

Β, Γ, Δ και Ε του παρόντος άρθρου, ο δημιουργός οποιασ-
δήποτε πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας μπορεί 
να επιλέξει να θέσει τη δημιουργία του σε δημόσια δι-
άθεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δημιουργός και το 
Πανεπιστήμιο χάνουν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
στην εν λόγω ιδιοκτησία. 

4. Συμφωνίες συμβουλευτικών υπηρεσιών
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν πρέπει να 

συνεπάγεται εκτεταμένη χρήση υποδομών του Πανεπι-
στημίου, χωρίς προηγούμενη συμφωνία. Οποιοδήποτε 
μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας συμμετέχει στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για 
την εξασφάλιση ότι οι διατάξεις στις σχετικές συμφωνίες 
του δεν είναι σε σύγκρουση με την πολιτική και τις δε-
σμεύσεις του Πανεπιστημίου.

5. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Για την υποβολή αίτησης και κατοχύρωσης διπλώμα-

τος ευρεσιτεχνίας από το Πανεπιστήμιο, ακολουθείται 
η διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό κανονισμό 
που περιλαμβάνεται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών για να εν-
θαρρύνει την ανάπτυξη και εκμετάλλευση διανοητικής 
ιδιοκτησίας μπορεί να προβλέπει σχετικό ποσό στο προ-
ϋπολογισμό του ΕΛΚΕ.

6. Γενικές διατάξεις
Η πολιτική αυτή είναι δεσμευτική για το Πανεπιστήμιο 

και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, το λοιπό 
προσωπικό και τους φοιτητές, για τη συμμετοχή τους 
σε ερευνητικά έργα/προγράμματα στο Πανεπιστήμιο 
ή για τη χρήση πανεπιστημιακής χρηματοδότησης και 
υποδομών. Οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας ή αξίωσης που 
προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτήν την πολιτική, επιλύ-

εται με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

Ο δημιουργός οποιασδήποτε πνευματικής ή βιομηχα-
νικής ιδιοκτησίας που ανήκει ή μπορεί να ανήκει στην 
κυριότητα του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο αυτής της 
πολιτικής, έχει υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα και 
εγγράφως το Ίδρυμα και να υπογράψει οποιοδήποτε 
έγγραφο κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των 
νόμιμων δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου και την υπο-
βολή αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εγγραφής 
πνευματικών δικαιωμάτων, όπου είναι απαραίτητο. 

Άρθρο 5
Πλαίσιο Διεξαγωγής Έρευνας και Υποχρεώσεις

1. Η μονάδα μέσω της οποίας γίνεται η διοικητική και 
οικονομική διαχείριση των χρηματοδοτούμενων ερευ-
νητικών έργων είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

2. Τα ερευνητικά έργα υλοποιούνται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, την παρούσα απόφαση, το πλαίσιο 
κανόνων των φορέων χρηματοδότησης και τον Οδηγό 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ελληνι-
κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

3. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) ορίζεται με απόφα-
ση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης σύμφωνα με 
τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, 
ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου του έργου και τη σκοπιμότητα 
και επιλεξιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την 
εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και πα-
ρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.

4. Κάθε επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικού προ-
γράμματος είναι υπεύθυνος έναντι του Πανεπιστημίου 
τόσο ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τον 
εκάστοτε χρηματοδοτικό φορέα, όσο και για την άρτια 
επιστημονική ποιότητα του εκτελούμενου έργου.

5. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος επιλέγει τα μέλη της 
ερευνητικής ομάδας του έργου σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία, το πλαίσιο κανόνων του φορέα χρη-
ματοδότησης και της σχετικής πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων.

6. Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσω-
πικού και οι φοιτητές υποχρεούνται να αναφέρουν την 
ακριβή ιδιότητα τους σε κάθε δημοσιοποίηση του ερευ-
νητικού και επιστημονικού έργου τους. Τα μέλη του δι-
δακτικού και ερευνητικού προσωπικού και οι φοιτητές 
υποχρεούνται να αναρτούν είτε στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, είτε σε προσωπική ιστοσελίδα, η οποία συνδέ-
εται με την ιστοσελίδα του Τμήματος με υπερσύνδεσμο, 
τις δημοσιεύσεις και την ερευνητική τους δραστηριότη-
τα. Όλοι οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση να αναφέ-
ρουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Hellenic 
Mediterranean University) σε όλες τις δημοσιεύσεις 
τους, ενώ οφείλουν να έχουν λογαριασμό σε όλες τις 
γνωστές βάσεις έρευνας (π.χ. Google Scholar/Scopus/
Researchgate, κ.λπ.) με σκοπό την ανάδειξη του ερευνη-
τικού έργου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
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7. Κάθε Τμήμα διατηρεί συνολικό Μητρώο δημοσι-
εύσεων των μελών του, βάσει ετήσιας έκθεσης δρα-
στηριοτήτων, την οποία καταθέτουν οι Πρόεδροι των 
Τμημάτων. 

8. Για τη χρήση των υποδομών του Πανεπιστημίου 
προς εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων 
ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, των οποίων 
τη διαχείριση δεν έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας, απαιτείται ειδική άδεια της Συγκλήτου.

Άρθρο 6
Κανόνες που διέπουν ερευνητικά έργα
χρηματοδοτούμενα από εξωτερικούς φορείς

1. Υποβολή ερευνητικών προτάσεων
Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που θέλει 

να υποβάλει πρόταση ή να συμμετέχει σε πρόταση για 
οποιουδήποτε είδους εξωτερικά χρηματοδοτημένου 
ερευνητικού προγράμματος (εμπορικού, συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.λπ.) οφεί-
λει να ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Για την προετοιμασία του προ-
ϋπολογισμού του προτεινόμενου ερευνητικού έργου 
υιοθετείται η μεθοδολογία υπολογισμού παραγωγικών 
ωρών και ωριαίων αμοιβών για όλες τις κατηγορίες προ-
σωπικού, την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Κατά την προετοιμασία του προ-
ϋπολογισμού προσδιορίζεται ο άμεσος ή έμμεσος τρό-
πος συνεισφοράς του ερευνητικού έργου (σε περίπτωση 
χρηματοδότησης) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου (για παράδειγμα μέσω της 
παρακράτησης μέρους του προϋπολογισμού του έρ-
γου ή μέσω της ανάθεσης σύμβασης έργου διοικητικής 
υποστήριξης). Αν το φυσικό αντικείμενο το επιβάλει, 
απαιτείται έγκριση της ΕΗΔΕ πριν την υποβολή της πρό-
τασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας δεν θα αναλαμβάνει τη διαχείριση 
του ερευνητικού έργου σε περίπτωση χρηματοδότησης 
της πρότασης.

2. Υλοποίηση ερευνητικών έργων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας αναλαμ-

βάνει, μετά από σχετική αίτηση του Επιστημονικού Υπευ-
θύνου, τη διαχείριση ενός ερευνητικού έργου. Ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει τη 
διαχείριση έργων στον προϋπολογισμό των οποίων δεν 
υπάρχει πρόβλεψη άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς τους 
σε αυτόν (για παράδειγμα μέσω της παρακράτησης μέ-
ρους του προϋπολογισμού του έργου ή μέσω της ανά-
θεσης σύμβασης έργου διοικητικής υποστήριξης), εκτός 
εάν αποφασίσει διαφορετικά η Σύγκλητος μετά από εισή-
γηση της Επιτροπής Ερευνών. Οι ομάδες έργου των ερευ-
νητικών έργων υιοθετούν πάντα τις διαδικασίες που θε-
σπίζουν ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και η 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και όσα αναφέρονται 
στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 
Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του 
ΕΛΚΕ διατηρεί αρχείο με όλες τις λεπτομέρειες για κάθε 
έργο που διαχειρίζεται. Το αρχείο είναι πάντα στη διά-
θεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 
Σε περιπτώσεις καθυστέρησης λήψης προκαταβολών 

ή άλλων δόσεων χρηματοδότησης ενός έργου από τον 
αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης, το Πανεπιστήμιο δια 
μέσω της Συγκλήτου μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Ερευνών μπορεί να εγκρίνει τη χορήγηση ταμειακών 
διευκολύνσεων στο έργο, μετά από αίτηση του Επιστη-
μονικού Υπευθύνου, ώστε να μπορεί να προχωρήσει η 
υλοποίηση του έργου. Η ανάθεση συμβάσεων υπεργολα-
βίας για την υλοποίηση τμήματος των δραστηριοτήτων 
ενός έργου αποτελεί ευθύνη του επιστημονικού υπευ-
θύνου. Αυτές οι δραστηριότητες βρίσκονται στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού του έργου, των όρων της σχετικής 
σύμβασης και της πολιτικής υπεργολαβιών, όπως ορίζε-
ται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ. Σε περίπτωση που ένα μέλος του διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού αποτυγχάνει να ικανοποιήσει 
τις υποχρεώσεις του με βάση τη σύμβαση ενός ερευνη-
τικού έργου λόγω κακών χειρισμών του ιδίου ή αν απο-
δειχθεί ότι είχε πρόθεση κακής συμπεριφοράς, και αυτά 
οδηγήσουν σε οικονομικές ζημίες οι οποίες αφορούν 
το Πανεπιστήμιο, το σχετικό θέμα παραπέμπεται στην 
Επιτροπή Ερευνών η οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει 
αν το μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού 
πρέπει να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για τις ζημίες 
που προκλήθηκαν και σε ποιο βαθμό. Αυτό δεν ισχύει 
σε περιπτώσεις που ανακύπτουν προβλήματα υγείας, 
όπου σαφώς δεν υπάρχει πρόθεση κακής συμπεριφοράς.

3. Κεφάλαια του Πανεπιστημίου για την Έρευνα
Τα έσοδα που συγκεντρώνονται από σχετικές παρα-

κρατήσεις σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 
έργα, χορηγίες, χρηματοδοτήσεις από τρίτους κ.λπ., σύμ-
φωνα με τις αποφάσεις και τον Οδηγό Χρηματοδότησης 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, συγκεντρώνονται στο αποθε-
ματικό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 
Οι αποφάσεις για την αξιοποίηση των κεφαλαίων αυτών 
λαμβάνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Αυτά τα κεφάλαια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
και στο πλαίσιο ενίσχυσης της έρευνας του Πανεπιστη-
μίου για να χρηματοδοτήσουν:

- Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων για μέλη του 
ιδρύματος μετά από σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με 
τον οδηγό χρηματοδότησης 

- Συμμετοχή ερευνητών σε συνέδρια, σεμινάρια και 
συναντήσεις για τον συντονισμό δραστηριοτήτων, οι 
οποίες απαιτούνται για την υποβολή προτάσεων ερευνη-
τικών έργων χρηματοδοτούμενων εκτός Πανεπιστημίου.

- Διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με την παροχή των 
υπηρεσιών υποστήριξης στους ερευνητές, τη Μονάδα 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ και 
την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

- Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές δραστηριότητες, οι 
οποίες εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Δι-
αχείρισης του ΕΛΚΕ.

- Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης για το διδακτικό 
και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Αυτά τα 
σεμινάρια οργανώνονται μόνο αν βοηθούν και διευκολύ-
νουν τους ερευνητές να ενισχύσουν και να αναπτύξουν 
περισσότερο τις γνώσεις τους σε θέματα που σχετίζονται 
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με τα επιστημονικά τους πεδία και τους βοηθούν να σχε-
διάσουν και να υλοποιήσουν ερευνητικά έργα.

- Αγορά λογισμικού, υλικού και εξοπλισμού που απαι-
τείται από διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό για την 
υλοποίηση ερευνητικών έργων.

- Χρηματοδότηση των δράσεων ενίσχυσης της ερευ-
νητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος και των δράσε-
ων επιβράβευσης.

- Υλοποίηση ημερίδων ή άλλων σχετικών επιστημο-
νικών εκδηλώσεων.

- Συγχρηματοδότηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σε 
περιπτώσεις εξαρτημένων εφευρέσεων, όπου συνδικαι-
ούχος είναι το Ίδρυμα.

Άρθρο 7
Δράσεις ενίσχυσης της ερευνητικής
δραστηριότητας 

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από εισήγηση 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕ-
ΠΑ, μέρος του αποθεματικού του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας μπορεί να διατίθεται κάθε χρόνο 
για την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της ερευνητικής 
δραστηριότητας του Ιδρύματος και για την επιβράβευση 
Μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Ερευνητών του ΕΛΜΕΠΑ που 
διακρίνονται για τις ερευνητικές τους επιδόσεις αλλά και 
φοιτητών για τις επιδόσεις τους.

2. Οι δράσεις ενίσχυσης της έρευνας περιλαμβάνουν:
Α. Ενίσχυση μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ που διακρίνονται 

για τις ερευνητικές τους επιδόσεις.
Β. Κατανομή χρηματοδότησης στα Τμήματα/Σχολές 

για την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας. 
Γ. Υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και 

μεταδιδακτορικής έρευνας.
Δ. Υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές.
Ε. Βραβεία έρευνας του Ιδρύματος.
Η Σύγκλητος, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, αποφασίζει σχετικά 
με το ποιες από τις παραπάνω δράσεις θα υλοποιούνται 
κάθε χρόνο και την κατανομή σχετικού προϋπολογισμού 
ανά δράση, με τη προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο 
ποσό χρηματοδότησης τους από τα αποθεματικά του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα 
με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του. Αντίστοιχα, η Επι-
τροπή Ερευνών και Διαχείρισης καθορίζει με απόφασή 
της, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, τα κριτήρια 
της πρόσκλησης και το ύψος του χρηματικού ποσού της 
κάθε δράσης, έχει δε την εποπτεία της όλης διαδικασί-
ας αλλά και της οικονομικής διαχείρισης της δράσης. Η 
ενίσχυση θα χορηγείται για ένα έτος (δώδεκα μήνες) και 
όσοι λαμβάνουν χρηματοδότηση είναι υποχρεωμένοι να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, 
αναφορά αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου που 
χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια της δράσης.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες και απαιτήσεις ανά κατηγο-
ρία ενίσχυσης είναι:

i. Ενίσχυση μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ που διακρίνονται 
για τις ερευνητικές τους επιδόσεις.

Με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, χορηγούνται πρό-

σθετες παροχές στα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ που διακρίθη-
καν για τις ερευνητικές τους επιδόσεις το προηγούμενο 
ακαδημαϊκό έτος (ενδεικτικά για δημοσίευση εργασίας 
σε υψηλού κύρους επιστημονικό περιοδικό που περιλαμ-
βάνεται σε έγκριτη βάση δεδομένων με υψηλό δείκτη 
απήχησης). Οι πρόσθετες παροχές συνίστανται κυρίως 
στην κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε επιστημονικά συ-
νέδρια ή εξόδων δημοσίευσης σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά. Προτεραιότητα στη ενίσχυση αυτή έχουν τα 
νέα μέλη ΔΕΠ του ΕΛΜΕΠΑ, τα οποία έχουν αναλάβει 
υπηρεσία την τελευταία τριετία και δεν χρηματοδοτείται 
η έρευνά τους από άλλες πηγές.

ii. Κατανομή χρηματοδότησης στα Τμήματα/Σχολές 
για την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας. 

Με απόφαση της Συγκλήτου κατανέμεται ποσό χρη-
ματοδότησης στα Τμήματα/Σχολές για την ενίσχυση της 
ερευνητικής τους δραστηριότητας. Το ποσό της ενίσχυ-
σης καλύπτει δαπάνες αποκλειστικά για έρευνα θεσμο-
θετημένων ερευνητικών εργαστηρίων του ΕΛΜΕΠΑ που 
ανήκουν στα Τμήματα ή στις Σχολές. Η ενίσχυση μπορεί 
να παρέχει υποστήριξη σε ερευνητικά έργα που βρίσκο-
νται σε πρώιμο στάδιο, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν 
σε υποβολή προτάσεων εξωτερικής χρηματοδότησης. 
Μπορεί να καλύψουν ποικίλες δαπάνες, όπως αμοιβές 
ερευνητών (αλλά όχι των επιστημονικών υπευθύνων), 
ταξίδια, εξοπλισμό και άλλες δαπάνες, μετά από εισή-
γηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛ-
ΜΕΠΑ. Με απόφαση της Συγκλήτου, και τη σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, μπορεί 
να διατεθεί ποσό χρηματοδότησης για την ενίσχυση των 
Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου 
(Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ).

iii. Υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 
και μεταδιδακτορικής έρευνας.

Προβλέπονται υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτο-
ρικής και μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΕΛΜΕΠΑ, μετά 
από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, η 
οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΕΛΜΕΠΑ. Η δια-
δικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των 
υποτροφιών στους διδακτορικούς φοιτητές και μεταδι-
δακτορικούς ερευνητές προβλέπονται στον Κανονισμό 
υποτροφιών του ΕΛΜΕΠΑ. 

iv. Υποτροφίες άριστης απόδοσης για προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Προβλέπονται υποτροφίες για προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ, μετά από εισή-
γηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, η οποία 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΕΛΜΕΠΑ. Η διαδικασία, 
οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποτρο-
φιών προβλέπονται στον Κανονισμό υποτροφιών του 
ΕΛΜΕΠΑ. 

v. Βραβεία έρευνας του Ιδρύματος. 
Τα βραβεία έρευνας προκηρύσσονται από τη Σύγκλη-

το, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Δι-
αχείρισης του ΕΛΜΕΠΑ. Τα βραβεία έρευνας απονέμο-
νται στα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και στους Ερευνητές του 
Ιδρύματος για την συνεισφορά τους στην έρευνα ή για 
ένα σημαντικό ερευνητικό επίτευγμα που προβάλλει και 
προωθεί σημαντικά την έρευνα. Ειδικότερα, το βραβείο 
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έρευνας δίνεται στο ερευνητικό επίτευγμα που συνέβαλε 
στην προώθηση της φήμης του ΕΛΜΕΠΑ. 

vi. Για άλλες δράσεις ενίσχυσης της έρευνας με σκοπό 
την εξωστρέφεια και την αριστεία, αποφασίζει η Επιτρο-
πή Ερευνών και Διαχείρισης, με τη σύμφωνη γνώμη της 
Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ.

Άρθρο 8
Εξοπλισμός που αποκτάται
μέσω ερευνητικών έργων

1. Εξοπλισμός που αποκτάται με κεφάλαια του Πανε-
πιστημίου

Ο εξοπλισμός που αποκτάται από κεφάλαια τα οποία 
προέρχονται άμεσα από το Πανεπιστήμιο, ανήκει στη 
μονάδα για την οποία έγινε η προμήθεια ή στην οποία 
ανήκει το μέλος ΔΕΠ που υπέβαλε το σχετικό αίτημα.

2. Εξοπλισμός που αγοράζεται με εξωτερική χρημα-
τοδότηση

Ο εξοπλισμός (λογισμικό και υλικό) παρέχεται συχνά, 
πλήρως ή εν μέρει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού των 
χρηματοδοτούμενων από εξωτερικούς φορείς ερευνη-
τικών έργων, για να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ 
του ιδρύματος να υλοποιήσουν αποδοτικά την έρευνά 
τους. Αυτός ο εξοπλισμός, κατά τη διάρκεια του χρη-
ματοδοτούμενου έργου ανήκει στο Μητρώο παγίων 
του ΕΛΚΕ, ενώ στη συνέχεια, μεταφέρεται σε μονάδα 
του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση του επιστημονικά 
υπεύθυνου του αντίστοιχου έργου και αποφάσεις της 
Επιτροπής Ερευνών και της Συγκλήτου. Στην περίπτωση 
που κάποιο μέλος ΔΕΠ λαμβάνει εξοπλισμό μέσω εξωτε-
ρικής χρηματοδότησης, η οποία δεν λαμβάνεται μέσω 
του Πανεπιστημίου, ο εξοπλισμός χρεώνεται στη μονάδα 
στην οποία εργάζεται το μέλος ΔΕΠ, για την δε χρέωσή 
του στο Ίδρυμα, ακολουθείται η κείμενη νομοθεσία. Το 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό ενθαρρύνεται να 
αναζητά εξωτερική χρηματοδότηση για την αναβάθμιση 
ή αντικατάσταση του ερευνητικού του εξοπλισμού.

3. Μεταφορά εξοπλισμού
Ο εξοπλισμός που αποκτάται ανήκει στη μονάδα του 

Πανεπιστημίου για την οποία έγινε η προμήθεια, ή στην 
οποία μεταφέρεται με απόφαση της Συγκλήτου, μετά τη 
λήξη ερευνητικού έργου. Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να 
μεταφερθεί από μια μονάδα του Ιδρύματος σε μια άλλη, 
χωρίς τη συγκατάθεση της μονάδας στην οποία ανήκε 
αρχικά. Ο εξοπλισμός δύναται να διατεθεί σε μια άλλη 
μονάδα του ιδρύματος, μετά από σχετική εισήγηση του 
ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ, εφόσον δεν απαιτείται 
πλέον η χρήση του στη μονάδα που ανήκε αρχικά. Αυτή 
η μεταφορά πρέπει να γίνεται χωρίς κόστος, ενώ σε πε-
ρίπτωση που δημιουργείται κόστος, το κόστος αυτό το 
αναλαμβάνει η μονάδα παραλαβής. Αντίστοιχα, οι μο-
νάδες του Πανεπιστημίου μπορούν να διαθέσουν μέρος 
του ερευνητικού τους εξοπλισμού στα Ινστιτούτα του 
Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του ΕΛ-
ΜΕΠΑ ή/και στην ΕΑΔΙΠ, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
μέλους ΔΕΠ για/από το οποίο έγινε αρχικά η προμήθεια 
του εξοπλισμού και της μονάδας στην οποία ανήκει. Η 
εν λόγω διάθεση μπορεί να γίνει με ή χωρίς οικονομι-
κό αντίτιμο, ανάλογα με την κατά περίπτωση αμοιβαία 

συμφωνία, και μετά από εισήγηση του επικεφαλής της 
μονάδας παραλαβής και έγκριση της Συγκλήτου. 

4. Όλες οι μονάδες του Ιδρύματος οφείλουν να διατη-
ρούν αρχείο του εξοπλισμού ο οποίος τους ανήκει και 
τον χρησιμοποιούν, το οποίο επικαιροποιείται με ευθύνη 
του υπεύθυνου της μονάδας. Οι μονάδες φροντίζουν για 
την διατήρηση σε λειτουργική κατάσταση του εξοπλι-
σμού που τους ανήκει. 

Άρθρο 9
Τιμητικές Ερευνητικές Θέσεις

1. Επίτιμοι Ερευνητικοί Συνεργάτες
Το Πανεπιστήμιο μπορεί να απονείμει τον τίτλο του 

Επίτιμου Ερευνητικού Συνεργάτη σε μέλη της ακαδημαϊ-
κής κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που έχουν συνταξιοδοτηθεί 
και επιθυμούν να συνεχίσουν την ερευνητική τους δρα-
στηριότητα, ή σε μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές άλλων Ιδρυμά-
των τα οποία έχουν αποφοιτήσει από το ΕΛΜΕΠΑ/ΤΕΙ 
Κρήτης και επιθυμούν να συνεχίσουν την ερευνητική 
τους συνεργασία με τα Τμήματα/Σχολές του ΕΛΜΕΠΑ. 
Οι Επίτιμοι Ερευνητικοί Συνεργάτες ανήκουν κυρίως σε 
θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του ΕΛΜΕΠΑ 
για μια περίοδο τριών ετών (ή, όπως ορίζει ο Κανονισμός 
λειτουργίας του Ερευνητικού εργαστηρίου), με δυνα-
τότητα ανανέωσης με απόφαση της Συγκλήτου έπειτα 
από εισήγηση του Τμήματος ή της Σχολής στο οποίο 
ανήκει το Ερευνητικό Εργαστήριο. Οι Επίτιμοι Ερευνη-
τικοί Συνεργάτες μπορούν να ανήκουν σε Τμήματα του 
ΕΛΜΕΠΑ, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με 
τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Ερευνητικού Ερ-
γαστηρίου ή του Τμήματος στο οποίο ανήκουν, μπορούν:

Α. Να αναλάβουν μέρος ερευνητικού έργου στο θε-
σμοθετημένο εργαστήριο ή στο Τμήμα στο οποίο ανή-
κουν.

Β. Να βοηθήσουν ή να συνεργαστούν στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας προτάσεων εξωτερικής ή εσωτερικής 
χρηματοδότησης.

Γ. Να βοηθήσουν στη συγγραφή προτάσεων έρευνας.
Δ. Να προσφέρουν συμβουλές στα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/

ΕΤΕΠ σε θέματα έρευνας.
Ε. Να συμβουλεύουν τους υποψήφιους διδάκτορες και 

τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές του ΕΛΜΕΠΑ, με τη 
σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος Καθηγητή.

ΣΤ. Να παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέ-
σματα σε προσκεκλημένες ομιλίες και σεμινάρια, μετά 
από δημόσια ανακοίνωση στην ακαδημαϊκή κοινότητα 
του ΕΛΜΕΠΑ.

Επίσης, προβλέπεται η απονομή του τίτλου του Επίτι-
μου Μέλους σε Ερευνητή του Π.Ε.Κ., όπως ορίζει ο Εσω-
τερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Ε.Κ. του ΕΛΜΕΠΑ. 

2. Επισκέπτες Ερευνητές
Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, η οποία 

λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση Καθηγητή της Σχο-
λής, μπορούν να καλούνται ως Επισκέπτες Ερευνητές, 
Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων της Σχολής. Η σχετική εισήγηση πρέπει 
να είναι αναλυτικά τεκμηριωμένη ως προς τις ειδικές 
ερευνητικές ανάγκες και περιλαμβάνει αναλυτική έκθεση 
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ως προς τα προσόντα και το έργο, την ικανότητα και την 
εν γένει δυνατότητα προσφοράς του προτεινόμενου, τα 
οποία πρέπει να είναι συναφή με τις ερευνητικές ανάγκες 
που πρόκειται να καλυφθούν. Οι Επισκέπτες Ερευνητές 
ασκούν το ερευνητικό τους έργο στα πλαίσια των σχε-
τικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Σχολής 
και μπορεί να ανατίθεται σε αυτούς έργο ερευνητικής 
καθοδήγησης των φοιτητών, προπτυχιακών, μεταπτυχια-
κών ή υποψηφίων διδακτόρων. Οι Επισκέπτες Ερευνητές 
μπορούν να προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου εφόσον δεν χρηματοδοτούνται από 
άλλες πηγές, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, με τη συνο-
λική διάρκεια της σύμβασης να μην υπερβαίνει τα τρία 
έτη. Οι Επισκέπτες Ερευνητές μπορούν να χρησιμοποι-
ούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Ιδρύματος, 
που είναι απαραίτητα για την ερευνητική δραστηριότητά 
τους και δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους προ-
ερχόμενους από την κρατική επιχορήγηση. Όμοια διαδι-
κασία ακολουθείται και στην περίπτωση καθηγητών που 
υλοποιούν στο ΕΛΜΕΠΑ την εκπαιδευτική τους άδεια. 

Επίσης, προβλέπονται Επισκέπτες Ερευνητές στο 
Π.Ε.Κ., όπως ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουρ-
γίας του Π.Ε.Κ. του ΕΛΜΕΠΑ. 

3. Επώνυμες έδρες με έμφαση στην έρευνα
Η Σύγκλητος αποφασίζει, μετά από εισήγηση της Επι-

τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΜΕΠΑ, την ίδρυ-
ση επώνυμων εδρών με έμφαση στην έρευνα. Στόχος 
των επώνυμων εδρών με έμφαση στην έρευνα είναι η 
ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΛΜΕΠΑ. 
Για την διαδικασία της ίδρυσης ισχύουν όσα αναφέρο-
νται στην κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 10
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες 

10.1 Διδακτορικές Διατριβές στο ΕΛΜΕΠΑ
Οι Διδακτορικές σπουδές στο ΕΛΜΕΠΑ αποσκοπούν 

στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας 
και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 
(Δ.Δ.). Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) αποτελεί ακαδημα-
ϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης 
επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά 
του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντί-
στοιχο επιστημονικό κλάδο. 

10.1.1 Ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες γίνονται δεκτοί/
ες κάτοχοι: 

Πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρι-
σμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις, όταν το θέμα της προτεινόμενης διατριβής το 
απαιτεί ή το προβλέπει, και ο υποψήφιος έχει ήδη ανα-
γνωρισμένη ερευνητική δράση σε συναφές αντικείμενο, 
με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος μπορεί να γίνει 
δεκτός υποψήφιος που ο πρώτος τίτλος σπουδών του 
δεν είναι άμεσα συναφής με το γνωστικό αντικείμενο 
που θεραπεύει το Τμήμα. 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος 
της αλλοδαπής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακο-
λουθείται η κείμενη νομοθεσία. Σε ειδικές περιπτώσεις 
λόγω της εγνωσμένης ποιότητας του επιστημονικού ή 

επαγγελματικού του/της έργου, ή αν ο/η Υποψήφιος/α 
έχει εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική/
ές δημοσίευση/εις ή ευρεσιτεχνία, και μετά από αιτιολο-
γημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

10.1.2 Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτη-
ση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη 
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ή πέντε (5) πλή-
ρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εάν πρόκειται 
για Δ.Δ. που εκπονείται με καθεστώς μερικής φοίτησης. 

Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατρι-
βής είναι τα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την 
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, ή έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την 
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, εάν πρόκειται για Δ.Δ. που εκπονείται με κα-
θεστώς μερικής φοίτησης. Εάν εκπνεύσει το παραπάνω 
χρονικό διάστημα (είτε σε καθεστώς πλήρους, είτε σε 
μερικής φοίτησης) χωρίς ο/η Υ.Δ. να έχει ολοκληρώσει 
τη διδακτορική διατριβή του/της, μπορεί να αιτηθεί 
παράταση του χρονικού περιθωρίου ολοκλήρωσης της 
Δ.Δ. για ένα (1) επιπλέον έτος (είτε πρόκειται για Δ.Δ. σε 
καθεστώς πλήρης, ή μερικής φοίτησης) εξαιρουμένης 
της διάρκειας τυχόν αναστολής σπουδών. Ο/Η Υποψή-
φιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της 
στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αι-
τιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή της ανωτέρω 
περιόδου μέχρι και ένα (1) έτος συνεχόμενα. 

10.1.3 Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας έχει την υποχρέ-
ωση να παρουσιάζει κάθε έτος (με εξαίρεση το πρώτο), 
στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή προφορικά, εν-
δεχομένως στο πλαίσιο ανοιχτών ημερίδων υποψηφίων 
διδακτόρων, και εγγράφως τη συντελούμενη πρόοδο 
στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της. 
Αντίγραφο του σχετικού υπομνήματος, καθώς και σχό-
λια επ’ αυτού από τον/την Επιβλέποντα/ουσα και την 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, συνοδευόμενο από 
Έκθεση Προόδου που συντάσσει η εν λόγω Επιτροπή, 
κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και καταχω-
ρίζεται στον ατομικό φάκελο του/της Υποψηφίου/ας. Σε 
περίπτωση μη ικανοποιητικής προόδου του/της Υ.Δ. επί 
δύο (2) συναπτά έτη, με βάση το περιεχόμενο της έκθε-
σης προόδου του/της Υ.Δ., το Τμήμα έχει το δικαίωμα να 
διαγράψει τον/την Υ.Δ. 

Ο επιβλέπων την Διδακτορική έρευνα θα πρέπει να 
ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, ή του Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, και να έχει απο-
δεδειγμένη ερευνητική εμπειρία, που προκύπτει από 
συναφείς ερευνητικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της 
έρευνας.

Ο/η κύριος/α επιβλέποντας/ουσα καθηγητής/τρια ορί-
ζει την υποχρέωση συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, 
λοιπές ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, και δημοσιεύσεις που 
έχουν γίνει αποδεκτή/ες σε διεθνή επιστημονικά περιο-
δικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών καθώς 
και παρουσιάσεων σχετικών με το θέμα της διδακτορι-
κής διατριβής εργασιών σε συνέδρια ή ημερίδες υψηλού 
κύρους με σύστημα κριτών (που να αναφέρονται σε δι-
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εθνώς αποδεκτές βάσεις αναφοράς). Η υποχρέωση πα-
ρακολούθησης/συμμετοχής σε μαθήματα ή εργαστήρια 
προτείνεται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 
και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος, ο/η υπο-
ψήφιος διδάκτορας υποχρεούνται να αναλάβει διδα-
κτικό έργο (είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο), ή όποια άλλη επικουρική εργασία του ανατεθεί 
από το Τμήμα. 

10.1.4 Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, ο/η Υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση στη 
Γραμματεία για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολό-
γησή της. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση της 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της Δ.Δ. αποτελεί η 
αποδοχή για δημοσίευση όλων ή μέρους των αποτελε-
σμάτων της ερευνητικής εργασίας σε διεθνώς αναγνωρι-
σμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ακολουθώντας 
τους κανονισμούς των διδακτορικών σπουδών των τμη-
μάτων. Η δημοσίευση ή οι δημοσιεύσεις που θα προκύ-
ψει/ψουν θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: 

Ο Υ.Δ. να είναι πρώτος συγγραφέας. 
Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να αποτελούν πρωτότυ-

πη ερευνητική εργασία και όχι πρακτικά (proceedings) 
συνεδρίου. 

Να αναφέρεται ως φορέα απασχόλησης του Υ.Δ. 
(affiliation) το οικείο τμήμα και Ίδρυμα. 

Να είναι δημοσιευμένες σε διεθνές επιστημονικά πε-
ριοδικά με κριτές που να αναγνωρίζονται από το Τμήμα.

10.2 Μεταδιδακτορική Έρευνα στο ΕΛΜΕΠΑ
Το ΕΛΜΕΠΑ παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα 

διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε τομείς 
που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα 
γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του και στα Ινστι-
τούτα του Π.Ε.Κ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και τις κείμενες διατάξεις. Ως μεταδιδακτορική έρευνα 
χαρακτηρίζεται η έρευνα που διεξάγεται σε ακαδημαϊκή 
μονάδα του ΕΛΜΕΠΑ από ερευνητή που είναι κάτοχος δι-
δακτορικού Διπλώματος και γίνεται δεκτός από το Τμήμα 
ή το Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο επικαιροποίησης 
σπουδών σε σχέση με προηγουμένη έρευνα.

10.2.1 Μεταδιδακτορική Έρευνα έχει ως βασικούς στό-
χους α) την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορι-
κής διατριβής του ερευνητή σε νέες επιστημονικές κατευ-
θύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα ή το Ινστιτούτο του 
Π.Ε.Κ., β) την ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στο 
Τμήμα ή το Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ., συναφών με την επιστη-
μονική περιοχή της διατριβής του ερευνητή, γ) τη συμβο-
λή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων 
που απασχολούν το Τμήμα ή το Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. δ) 
την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην 
πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών, 
και ε) την ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και τη διεθνή 
διάκριση του ερευνητικού έργου του ΕΛΜΕΠΑ.

Υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής μεταδιδακτορι-
κού ερευνητή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, διαθέτει, αποδεδειγμένα, 
επιστημονικό προφίλ υψηλού επιπέδου και υποβάλλει 
ενδιαφέρουσα ερευνητική πρόταση. Οι μεταδιδακτο-
ρικοί ερευνητές πρέπει απαραιτήτως: να είναι κάτοχοι 
Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου 

τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από 
το ΔΟΑΤΑΠ, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προ-
τεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Ο επιβλέπων την μεταδιδακτορική έρευνα θα πρέπει 
να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, ή του Αναπληρω-
τή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή ή Ερευνητή του 
Π.Ε.Κ., και να έχει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία, 
που προκύπτει από συναφείς ερευνητικές δημοσιεύσεις 
στο αντικείμενο της έρευνας.

Στον μεταδιδακτορικό ερευνητή παρέχονται από το 
Τμήμα ή το Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ., με ευθύνη του επιβλέ-
ποντα, οι απαραίτητες υποδομές για την εκπόνηση του 
ερευνητικού του έργου.

10.2.2 Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να απασχολεί 
τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές επικουρικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία κ.λπ. Η ανάθεση διδασκαλίας, 
διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων, επιτήρηση 
εξετάσεων κ.τ.λ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ώρες/
εβδομάδα. 

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση αμοιβής των 
μεταδιδακτορικών ερευνητών. Αν οι ερευνητές συμμε-
τέχουν σε ερευνητικά ή αυτοχρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα, είναι δυνατόν να αμειφθούν από τα κονδύλια 
των προγραμμάτων αυτών. Επίσης, μπορούν να λάβουν 
υποτροφία, σύμφωνα με τον Κανονισμό υποτροφιών 
του Πανεπιστημίου. 

10.2.3 Η χρονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής 
έρευνας δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία έτη. Παράταση 
της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας 
πέραν των τριών ετών μπορεί να γίνει, μετά από τεκμη-
ριωμένη πρόταση του επιβλέποντα, με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος ή το Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. 
για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου. Με την 
ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, ο ερευ-
νητής υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ή στο 
Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 
Καθηγητή ή Ερευνητή, τελική έκθεση των αποτελεσμά-
των της ερευνητικής δραστηριότητας.

Η Συνέλευση του Τμήματος ή το Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. 
πιστοποιεί, μετά από αίτηση του ερευνητή, την ολοκλή-
ρωση της μεταδιδακτορικής του έρευνας. Στον ενδιαφε-
ρόμενο χορηγείται πιστοποιητικό, στο οποίο αναφέρο-
νται το Τμήμα ή το Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. του ΕΛΜΕΠΑ, 
το γνωστικό αντικείμενο και ο χρόνος διεξαγωγής της 
μεταδιδακτορικής έρευνας. Το πιστοποιητικό δεν απο-
τελεί τίτλο σπουδών.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στο άρθρο αυτό, ρυθ-
μίζονται στους Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών 
των Τμημάτων, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Π.Ε.Κ. του ΕΛΜΕΠΑ καθώς και στον Κανονισμό Εκπό-
νησης Μεταδιδακτορική Έρευνας του Πανεπιστημίου. 

Η ισχύς της Πολιτικής Έρευνας αρχίζει από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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