
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου Μορι-
ακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας, της Σχολής 
Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπι-
στημίου Κρήτης και έγκριση του εσωτερικού του 
κανονισμού.

2 Ίδρυση και θεσμοθέτηση του εργαστηρίου με 
τίτλο «Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και 
Πολιτικής Έρευνας» της Σχολής Κοινωνικών, Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Πο-
λιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
έγκριση του Εσωτερικού του Κανονισμού.

3 Ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου με 
τίτλο «Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοί-
κησης» της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Πολιτικής Επιστή-
μης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του 
Εσωτερικού του Κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15127 (1)
Ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου Μο-

ριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας, της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής, του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του εσωτερικού 

του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
του Ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄ 310), 
το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 

Π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15-4-1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. Την υπ’ 
αριθμόν Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 διαπιστωτική 
Υπουργική Πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ. ΥΟΔΔ/1-2-2013), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το υπ’ αριθμόν Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5-6-2013) 
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετο-
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν Π.δ. 128/2013 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17-9-2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυτού 
διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ’ αριθμόν 10.953/
31-7-2013, 10.954/31-7-2013 και 10.955/31-7-2013 (ΦΕΚ 
1959/τ.Β΄/12-8-2013).

3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 5 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄/8-12-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 60 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ.Α΄) με το 
οποίο «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυ-
μάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται 
να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του 
Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συ-
γκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την 
προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους 
πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος...».

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του 
Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄, σύμφωνα με την 
οποία «Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπά-
γονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του 
ιδρύματος.».

6. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/Ζ1/
23-2-2016 διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθα-
νασίας Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού του Καθη-
γητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ΩΣ 
ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θη-
τεία, από της εκδόσεως της προαναφερόμενης πράξης 
(ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ και γενικό πρωτόκολλο Πανε-
πιστημίου Κρήτης 1960/23-2-2016, καθώς και την υπ’ 
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αριθμ. 6 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (ΦΕΚ 82/τ.ΥΟΔΔ/18.02.2016).

7. Την υπ’ αριθμ. 15/2-3-2016 απόφαση του Συμβουλί-
ου του Πανεπιστημίου Κρήτης για τον ορισμό των Ανα-
πληρωτών Πρύτανη, την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων 
σε αυτούς και τον καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης 
του Πρύτανη (ΦΕΚ 617/τ.Β΄/08.03.2016 διόρθωση σφαλ-
μάτων με το ΦΕΚ 774/τ.Β΄/22-3-2016 και το ΦΕΚ. 807/
τ.Β΄/28-3-2016.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21-11-2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-9-2010 απόφαση.

9. Την υπ’ αριθμ. 1970/24-2-2016 πράξη Τροποποίη-
σης της Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 6223/25-5-2016 πράξη μετακίνησης 
της Ελευθερίας Αλεφαντινού στη θέση της Αναπληρώ-
τριας Προϊσταμένης της Γραμματείας της Συγκλήτου.

11. Το με αριθμ. γενικού πρωτ.: 8001/22-6-2016 έγγρα-
φο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας 
του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης Ολυμπίας Ξυλούρη.

12. Το απόσπασμα πρακτικών της 9ης/1-6-2016 συνε-
δρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης για το παρόν θέμα.

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κατά την 354η/Ακαδ.12ο/30-6-2016 συνεδρί-
ασή της, σχετικά με την ίδρυση και θεσμοθέτηση του 
Εργαστηρίου Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογί-
ας, της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής, του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και την έγκριση του εσωτερικού 
του κανονισμού.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

Ιδρύουμε το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Μορια-
κής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας» της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εγκρίνουμε 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος 
αποτελείται από 10 άρθρα και έχει ως ακολούθως:

«Εσωτερικός Κανονισμός - Εργαστηρίου 
Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας,
ΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονο-
λογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης που ιδρύεται στον 

Τομέα Παθολογίας εξυπηρετεί ερευνητικές, διαγνωστι-
κές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο ευρύτερο αντικείμενο 
της Πνευμονολογίας.

Στο Εργαστήριο λειτουργούν οι επί μέρους -ειδικές 
μονάδες;

1. Μονάδα ανάλυσης βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος 
και πτυέλων.

2. Μονάδα Μοριακής και Κυτταρικής παθογένειας του 
αναπνευστικού συστήματος.

3. Μονάδα βιοτράπεζας δειγμάτων σχετικών με το 
αντικείμενο της Πνευμονολογίας (ιστό, κύτταρα, ορρό  
η πλάσμα, κλπ).

Άρθρο 2
Αποστολή - σκοπός

Το έργο του εργαστηρίου είναι, ερευνητικό, εκπαιδευ-
τικό, διαγνωστικό και κοινωνικό. Ειδικότερα το Εργαστή-
ριο έχει ως αποστολή:

α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και 
μεταδιδακτορικό  επίπεδο καθώς και σε προγράμματα 
διά  βί ου μάθησης του Τμήματος Ιατρικής και του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης γενικότερα, σε θέματα που εμπί-
πτουν στο ευρύτερο αντικείμενο της Πνευμονολογίας 
και αφορούν:

I. Την διενέργεια κλινικοεργαστηριακών ερευνητικών 
μελετών σχετικών με τα αντικείμενα των διάμεσων και 
αποφρακτικών πνευμονοπαθειών, των παθογενετικών 
μηχανισμών που τις προκαλούν, την ανίχνευση και αξι-
ολόγηση νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών προ-
σεγγίσεων.

II. Το γενετικό και παθοφυσιολογικό υπόβαθρο νόσων 
και διαταραχών με τις οποίες ασχολείται η Πνευμονολο-
γία υπό την ευρεία έννοια.

III. Την παροχή διαγνωστικών αναλύσεων ως προς την 
κυτταρική σύσταση του βρογχοκυψελιδικού εκπλύμα-
τος και πτυέλων, την ανάλυση μοριακών δεικτών των 
βιο-υλικών αυτών εφόσον αυτές δεν προσφέρονται ή 
δεν δύνανται να εκτελεστούν από τα εργαστήρια του 
Υγειονομικού Οργανισμού «Πανεπιστημιακό Γενικό Νο-
σοκομείο Ηρακλείου - Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσο-
κομείο Ηρακλείου».

IV. Την οργάνωση και συντήρηση βιοτράπεζας με αντί-
στοιχα δείγματα ασθενών.

β. Την επιστημονική συνεργασία κάθε μορφής με Ερευ-
νητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά, Εκπαιδευτικά και Ερευ-
νητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς 
και με επίσημους διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς, 
κοινωφελή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
και ιδρύματα για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή και 
ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η συνεργα-
σία περιλαμβάνει και εκτέλεση κοινών προγραμμάτων, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι εμπίπτουν σε εκείνους 
του Εργαστηρίου.

γ. Την επιστημονική συνεργασία με κρατικούς φορείς 
υγείας (Υπουργεία, ασφαλιστικούς φορείς κ.λπ.) σε ελ-
ληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε ειδικά θέματα 
υγείας που καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου. Επίσης την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως κοι-
νωνικών αναγκών σχετιζόμενων με την αποστολή του, 
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όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή από το 
Τμήμα Ιατρικής και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνολικά, 
ή από όργανα της πολιτείας που αφορά στα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου.

δ. Την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ανωτέ-
ρω μελετών όπως επίσης και γενικά των επιστημονικών 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου υπό μορφή δημοσι-
εύσεων ή/και ανακοινώσεων στην ημεδαπή ή/και στην 
αλλοδαπή σε επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

ε. Την οργάνωση Συνεδρίων, Συμποσίων, Σεμιναρίων, 
Διαλέξεων, Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, κλινικοερ-
γαστηριακών συναντήσεων και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και 
ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων με σκοπό την 
ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων και την κάθε μορφή 
επιστημονικής συνεργασίας.

στ. Την υπεύθυνη ενημέρωση των Πνευμονολόγων και 
ιατρών των λοιπών συναφών ειδικοτήτων, των φοιτητών 
της Ιατρικής και συναφών Σχολών, του νοσηλευτικού και 
παραϊατρικού προσωπικού σε επιστημονικά θέματα των 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

ζ. Την υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού σε επίκαιρα 
θέματα σχετικά με τις γενικές ή ειδικές επιστημονικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

η. Την συμμετοχή στην εκπαίδευση ειδικευμένων και 
ειδικευομένων ιατρών, παρασκευαστών καθώς και άλ-
λων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαί-
δευση και επιμόρφωση αυτών στα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου.

θ. Την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και πρα-
κτικής εκπαίδευσης για τους προπτυχιακούς και μετα-
πτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες καθώς 
και για τους ειδικευόμενους ή επιμορφούμενους στα 
γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου και γενικότερα 
της Πνευμονολογίας και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

ι. Τη συμβολή στην επίλυση προβλημάτων τα οποία 
έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της Πνευμο-
νολογίας και συνδέονται με την παθογένεση, διάγνωση, 
θεραπεία και πρόγνωση αναπνευστικών νοσημάτων, στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, όπως 
αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος.

ια. Την εφαρμογή κλασσικών εξετάσεων αλλά και σύγ-
χρονων μεθόδων σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο για 
την παροχή διαγνώσεων σε ασθενείς με νοσήματα του 
αναπνευστικού που κρίνονται απαραίτητες και κλινικά 
χρήσιμες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του κλάδου.

ιβ. Την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων 
επιστημόνων με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και από-
ψεων και την κάθε μορφή επιστημονικής συνεργασίας.

ιγ. Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα που 
άπτονται των επιστημονικών ενδιαφερόντων του εργα-
στηρίου. Το έργο της παροχής υπηρεσιών προς τρίτους 
συνίσταται στην δημιουργία, εξέλιξη, τυποποίηση και 
παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών σε 
πάσης φύσεως φυσικά, νομικά πρόσωπα, Ιδρύματα ή 
Εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Το έργο αυτό 
επιτελείται μέσω του ιδίου του Εργαστηρίου, όπως ορί-
ζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Προσωπικό

α. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από επιστημονικό, ια-
τρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το επιστημονικό και 
ιατρικό προσωπικό αποτελείται από καθηγητές όλων 
των βαθμίδων της Ιατρικής Σχολής που η επιστημονική 
τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά 
και διαγνωστικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, ειδι-
κευμένους και ειδικευόμενους γιατρούς του ΕΣΥ οι οποί-
οι τοποθετούνται και απασχολούνται στο Εργαστήριο 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προπτυχιακούς, 
μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς επιστήμονες. 
Επίσης περιλαμβάνει το κάθε είδους διοικητικό και λοι-
πό προσωπικό, μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π που τοποθετείται 
στο Εργαστήριο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις, καθώς επίσης και διακεκριμένους επιστήμονες 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και 
κλινικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Στο Εργαστήριο μπορούν να απα-
σχολούνται επιστημονικά / ερευνητικά, πανεπιστημιακοί 
υπότροφοι, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μετα-
πτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συ-
νεργάτες, απόφοιτοι του οικείου ή συναφών Τμημάτων 
ή Σχολών, λοιπό επιστημονικό προσωπικό ή εξωτερικοί 
συνεργάτες κατά περίπτωση μετά από σχετική εισήγηση 
του Διευθυντή ή των καθηγητών και με την απαραίτητη 
σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Εργαστηρίου. Η το-
ποθέτηση και απασχόληση στο Εργαστήριο των μελών 
του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού - καθώς και 
των μελών του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και 
του διοικητικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για κάθε κατηγορία προσωπικού.

β. Το ωράριο εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού 
είναι αυτό που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το εργαστήριο συντονίζεται από καθηγητή της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό 
αντικείμενο «Πνευμονολογία» που εκλέγεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ασκεί τις 
αρμοδιότητες που ορίζονται από την ισχύουσα νομο-
θεσία και ειδικότερα:

1. Συντονίζει τις δραστηριότητες και εποπτεύει το έργο 
του Εργαστηρίου.

2. Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητές του και μεριμνά για την 
τήρησή τους.

3. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων του Τομέα, στον οποίο υπάγεται.

4. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι-
οτήτων στη Γ.Σ του Τμήματος και έχει την εποπτεία της 
οικονομικής διαχείρισης.

5. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά 
είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία 
του Εργαστηρίου, καθώς και τη διασφάλιση ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσιών.
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6. Ορίζει τους υπευθύνους των επιμέρους ειδικών 
μονάδων του Εργαστηρίου με βάση το γνωστικό τους 
αντικείμενο όπως αυτό προσδιορίζεται από το ΦΕΚ διο-
ρισμού τους καθώς και από τη μετεκπαίδευση, τη μακρό-
χρονη πείρα και τη δραστηριότητά τους στο αντικείμενο, 
με το οποίο ασχολείται η Μονάδα.

7. Είναι υπεύθυνος για κάθε άλλο θέμα διοίκησης και 
λειτουργίας του εργαστηρίου.

8. Εκπροσωπεί ενώπιον παντός τρίτου Νομικού ή φυ-
σικού προσώπου, αρχής κ.λπ. το Εργαστήριο.

9. Κάθε - καθηγητής του εργαστηρίου έχει τη δυνα-
τότητα να οργανώνει και εκτελεί ερευνητικό έργο αυ-
τόνομα, να δημοσιεύει ερευνητικές εργασίες και να 
υποβάλλει ερευνητικές προτάσεις σαν επιστημονικά 
υπεύθυνος. Κάθε καθηγητής διαχειρίζεται ανεξάρτητα 
τους πόρους που του παρέχονται από ανταγωνιστικά 
ή άλλα προγράμματα και διευθύνει το προσωπικό που 
χρηματοδοτείται από αυτά.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση και Λειτουργία

Χώρος του Εργαστηρίου, είναι αυτός που έχει παραχω-
ρηθεί από το Τμήμα για τη διεξαγωγή του ερευνητικού 
και διδακτικού έργου

1. Το ωράριο λειτουργίας είναι αυτό που προβλέπεται 
από τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις του προσωπικού που στελεχώνει το 
εργαστήριο είναι αυτά που προβλέπονται από τις κεί-
μενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ειδικότερα οι κα-
θηγητές οφείλουν:

- να συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση του εργα-
στηρίου και των επιμέρους μονάδων.

- να εκπαιδεύουν τους φοιτητές, προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς

- να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για τις διδακτικές, 
ερευνητικές, διαγνωστικές και επιστημονικές ανάγκες 
του εργαστηρίου και

- να μετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώ-
νει το εργαστήριο.

2. Ο επικεφαλής της κάθε επί μέρους μονάδας έχει την 
εποπτεία για την εν γένει λειτουργία της, τη χρησιμοποί-
ηση, συντήρηση και επισκευή οργάνων, την προμήθεια 
υλικών και την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου 
πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες και ενημε-
ρώνεται για τις επιτελούμενες πειραματικές εργασίες.

3. Η χρησιμοποίηση των οργάνων του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε ερευνητές 
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση, 
έπειτα από συγκατάθεση των υπευθύνων των επιμέρους 
μονάδων.

4. Ο συντονιστής καθηγητής έχει την τελική εποπτεία 
για την εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία των επί μέ-
ρους μονάδων.

Άρθρο 6
Διαχείριση και αποθήκευση υλικών 
και υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Η διαχείριση και αποθήκευση των υλικών είναι ευθύνη 
του Διευθυντή. Η αποθήκευση θα γίνεται σε κατάλλη-

λους χώρους / αποθήκες που θα τηρούν τους ανάλογους 
με τη φύση και το είδος των υλικών όρους ασφαλείας. 
Η διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, αναλώσιμων 
και μη και του εν γένει υλικοτεχνικού εξοπλισμού είναι 
αποκλειστική ευθύνη του Διευθυντή. Η υλικοτεχνική 
υποδομή του Εργαστηρίου η οποία ανήκει στο Πανεπι-
στήμιο Κρήτης συνεχίζει εμπλουτιζόμενη, να χρησιμεύει 
για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Άρθρο 7
Έσοδα

Το εργαστήριο δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπο-
λογισμό του Ιδρύματος.

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την παροχή υπηρεσιών μέσω του Ειδικού Λογαρια-

σμού ή της Εταιρείας Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία.

2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό.

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

4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του 
εργαστηρίου.

5. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαι-
ωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και προϊόντων 
που ανήκουν ή παρήχθησαν από το Εργαστήριο.

6. Ο κάθε υπεύθυνος επιμέρους μονάδας είναι και αρ-
μόδιος για την διαχείριση των χορηγιών του προγράμ-
ματός του.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Το εργαστήριο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογρα-

φίας
Βαθμολόγιο φοιτητών
Αρχείο ασθενών
Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
Φάκελο οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
Κατάλογο επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9
Διαδικασίες και όροι ασφάλειας 
της εργασίας, υγιεινή εργαζομένων

Για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων 
στους χώρους του Εργαστηρίου εφαρμόζονται οι εκά-
στοτε ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της εργα-
σίας στην Ελλάδα καθώς και αυτές που προβλέπονται 
από την Επιτροπή Ασφαλείας του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.
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Άρθρο 10
Σφραγίδα - Τίτλος

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μορι-
ακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης». Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί 
για την αλληλογραφία του σφραγίδα στρογγυλή με την 
προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου: (α) Στο κέντρο: 
το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κρήτης, (β) Στην περι-
φέρεια τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλ-
ληλογραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο: «Laboratory of 
Molecular and Cellular Pneumonology, Medical School, 
University of Crete».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 7 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 15134 (2)
Ίδρυση και θεσμοθέτηση του εργαστηρίου με 

τίτλο «Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και 

Πολιτικής Έρευνας» της Σχολής Κοινωνικών, Οι-

κονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Πο-

λιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

έγκριση του Εσωτερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
του Ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄ 310), 
το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 
Π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15-4-1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. Την υπ’ 
αριθμόν Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 διαπιστωτική 
Υπουργική Πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ. ΥΟΔΔ/1-2-2013), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το υπ’ αριθμόν Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5-6-2013) 
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετο-
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν Π.δ. 128/2013 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17-9-2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυτού 
διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ’ αριθμόν 10.953/
31-7-2013, 10.954/31-7-2013 και 10.955/31-7-2013 (ΦΕΚ 
1959/τ.Β΄/12-8-2013).

3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 5 του Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195 τ.Α΄.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014
(ΦΕΚ 258/τ.Α΄/8-12-2014), με τις οποίες προστέθηκε 
στο άρθρο 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011) τ.Α΄ 
παράγραφος 25, και το οποίο αντικαταστάθηκε στη συ-
νέχεια με το άρθρο 60 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/
11-5-2016), κατά το οποίο «1. Μέχρι την έκδοση των 
οργανισμών τους τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία 
και λοιπές μονάδες με πράξη του Πρύτανη ή του Προ-
έδρου κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συ-
γκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου ιδρύματος η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με 
την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον τακτικό προϋ-
πολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του ιδρύματος. 
2. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η μετονομασία, 
κατάργηση, συγχώνευση και τροποποίηση των εσωτε-
ρικών κανονισμών των κατά τα ως άνω, εργαστηριών 
κλινικών, μουσείων και λοιπών μονάδων. 3. Η παρού-
σα διάταξη ισχύει και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο (Ε.Α.Π.). Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία 
του Ε.Α.Π. η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 πράξη 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επι-
τροπής έπειτα από αντίστοιχη απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του».

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του 
Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄, σύμφωνα με την 
οποία «Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπά-
γονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του 
ιδρύματος.».

6. Την υπ’ αριθμόν 06/10-2-2016 απόφαση του Συμ-
βουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 
20η/10-2-2016) για το διορισμό του εκλεγμένου κατά 
τη διαδικασία της 16ης-12-2015 Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα 
του Λύσανδρου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, ως Πρύτανη του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης (ΦΕΚ 82/τεύχος ΥΟΔΔ/18-2-2016), με πλήρη 
θητεία από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/Ζ1/
23-2-2016 διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθα-
νασίας Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού του Καθη-
γητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ΩΣ 
ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θη-
τεία, από της εκδόσεως της προαναφερόμενης πράξης 
(ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ και γενικό πρωτόκολλο Πανεπι-
στημίου Κρήτης 1960/23-2-2016).

8. Την υπ’ αριθμ. 15/2-3-2016 απόφαση του Συμβουλί-
ου του Πανεπιστημίου Κρήτης για τον ορισμό των Ανα-
πληρωτών Πρύτανη, την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων 
σε αυτούς και τον καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης 
του Πρύτανη (ΦΕΚ 617/τ.Β΄/08.03.2016, διόρθωση σφαλ-
μάτων με το ΦΕΚ 774/τ.Β΄/22-3-2016 και το ΦΕΚ 807/τ.Β΄/
28-3-2016).
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9. Την υπ’ αριθμ. 11119/1-9-2016 πράξη Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το τρέχον 
Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 
(ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/τ.Α΄/31-10-2014) και το Π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/
23-3-2015), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-9-2010 απόφαση.

11. Το με αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 12049/21-9-2016 έγγραφο 
της Γραμματέως του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης Ουρανίας Κορναράκη.

12. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινω-
νικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης κατά την 63η/30-6-2014 έκτακτη 
συνεδρίασή της, σχετικά με την έγκριση ίδρυσης και θε-
σμοθέτησης του εργαστηρίου «Κοινωνικής Στατιστικής 
και Πολιτικής Έρευνας» της Σχολής Κοινωνικών, Οικο-
νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης καθώς και την έγκριση ίδρυσης του εσωτερικού 
του κανονισμού.

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πο-
λιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 
129η/11-12-2013 συνεδρίασή της, σχετικά με την έγκρι-
ση ίδρυσης και θεσμοθέτησης του εργαστηρίου «Κοι-
νωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας» της Σχολής 
Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και την έγκριση ίδρυσης 
του εσωτερικού του κανονισμού.

14. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πο-
λιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 
154η/14-9-2016 συνεδρίασή της, σχετικά με την έγκριση 
τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού του εργα-
στηρίου «Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας» 
της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

15. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κατά την 328η/18-9-2014 συνεδρίασή της, σχε-
τικά με την ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου 
«Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας» της Σχο-
λής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών-
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και την έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού.

16. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κατά την 357η/22-9-2016 συνεδρίασή της, σχε-
τικά με την έγκριση της τροποποίησης του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Εργαστηρίου «Κοινωνικής Στατιστικής 
και Πολιτικής Έρευνας» της Σχολής Κοινωνικών, Οικο-
νομικών και Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και την επικαι-
ροποίηση της προηγηθείσας απόφασης της Συγκλήτου 
στην 328η/18-9-2014 συνεδρίαση για το παρόν θέμα.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

Ιδρύουμε το εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Κοινω-
νικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας», της Σχολής 
Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και εγκρίνουμε τον Εσωτερικό του Κανονισμό, ο οποίος 
αποτελείται από 10 άρθρα και έχει ως ακολούθως:

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής 
Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης Εργαστήριο με την ονομασία 
«Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευ-
νας» (ΚΟΙΝΠΟΛ) και με την διεθνή ονομασία «Social and 
Political Science Research Laboratory». Το διδακτικό και 
ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου καλύπτει δι-
δακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα: Στα-
τιστική Ανάλυση (Περιγραφική Στατιστική, Επαγωγική 
Στατιστική κ.λπ.), Μεθοδολογία, Τεχνικές Έρευνας και 
Συλλογή Δεδομένων, Εκλογική - Πολιτική συμπεριφορά, 
Χρήση Στατιστικών Εφαρμογών και Λογισμικού.

Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής 
και Πολιτικής Έρευνας διέπεται από τον εσωτερικό κανο-
νισμό, όπως αυτός αποτυπώνεται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

1. Το «Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτι-
κής Έρευνας» έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα της δραστηριότητάς του, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων και τη διεξαγωγή 
έρευνας.

γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

δ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμινα-
ρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων, με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού 
του Τμήματος, αλλά και άλλων Τμημάτων και Σχολών 
Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ε) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
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στ) Την οργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και 
ειδικών αρχείων, καθώς και τη δημιουργία τράπεζας 
δεδομένων.

ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού 
του Τμήματος αλλά και άλλων Τμημάτων και Σχολών 
Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α΄).

θ) Το Εργαστήριο παράλληλα με την ερευνητική του 
δραστηριότητα θα έχει και μια διακριτή εκπαιδευτική 
λειτουργία. Θα μπορεί να λειτουργεί ως «θερινό Πανε-
πιστήμιο».

2. Το έργο του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής 
και Πολιτικής Έρευνας διακρίνεται σε εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό.

α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευ-
ση των φοιτητών, η οποία επιτελείται από το διδακτικό 
και ερευνητικό προσωπικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών.

β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση 
ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημοσίευση Μελε-
τών από τους καθηγητές και λέκτορες που είναι μέλη 
του Εργαστηρίου αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους 
καθηγητές και λέκτορες ή ερευνητές.

Άρθρο 4
Προσωπικό

1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από 
καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Πολιτικής Επιστή-
μης της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, των οποίων η 
επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, επιστή-
μονες με συνάφεια στο χώρο της Κοινωνικής Στατιστικής 
και Πολιτικής Έρευνας.

2. Η τοποθέτηση στο Εργαστήριο των καθηγητών και 
λεκτόρων, των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. και των μελών του 
Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πα-
νεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή-
ματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, που ορίζεται με 
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 
(ΦΕΚ 159 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 
5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει 
το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων πε-
ριλαμβάνονται, ο συντονισμός του διδακτικού (προ-
πτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του 
Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του ετήσιου προ-

γράμματος λειτουργίας του για τις διδακτικές και ερευ-
νητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή 
του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων του Τμήματος Πολιτικής Επιστή-
μης σε χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, η 
μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση 
των εσόδων του Εργαστηρίου και την κατανομή των χώ-
ρων του Εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του 
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση 
στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό υπευθύνων 
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, καθώς 
και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.

3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, που ορίζεται επίσης 
κατά την ανωτέρω διαδικασία, μεριμνά για την απρόσκο-
πτη λειτουργία του Eργαστηρίου, στο πλαίσιο των απο-
φάσεων του Διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων 
διοίκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, στο οποίο 
λειτουργεί το Εργαστήριο και αναλαμβάνει τη λειτουργία 
Παρατηρητηρίου εφόσον συσταθεί.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 
και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια των μαθημάτων, των πρακτι-
κών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο 
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και 
άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, 
την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτη-
τών, επισκεπτών) στους χώρους που τηρούνται ειδικοί 
κανόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως 
άνω μηχανημάτων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.

3. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές, που έχουν ειδική επί των μηχανημάτων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού.

4. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισή-
γησης του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 7
Έσοδα - Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται 
από ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, από συμμετοχή σε εκ-
παιδευτικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, από 
εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματο-
ποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, 
από διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων, από κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες, 
παραχωρήσεις και από κάθε άλλη οικονομική ενίσχυ-
ση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά 
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και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης για 
τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, από κονδύλια που προέρ-
χονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα και 
από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, 
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλο-
γος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, 
αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών 
προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομέ-
νων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να 
τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, που κρίνεται 
απαραίτητο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Κοι-
νωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας».

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» και στον εσωτερικό 
«Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευ-
νας» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

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

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 7 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 15135 (3)
Ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου με 

τίτλο «Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοί-

κησης» της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Πολιτικής Επιστή-

μης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του 

Εσωτερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 

τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
του Ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄ 310), 
το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 
Π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15-4-1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. Την υπ’ 
αριθμόν Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 διαπιστωτική 
Υπουργική Πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ. ΥΟΔΔ/1-2-2013), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το υπ’ αριθμόν Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5-6-2013) 
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετο-
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν Π.δ. 128/2013 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17-9-2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυτού 
διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ’ αριθμόν 10.953/
31-7-2013, 10.954/31-7-2013 και 10.955/31-7-2013 (ΦΕΚ 
1959/τ.Β΄/12-8-2013).

3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 5 του Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195 τ.Α΄.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ.Α΄/8-12-2014), με τις οποίες προστέθηκε στο άρ-
θρο 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011) τ.Α΄ πα-
ράγραφος 25, και το οποίο αντικαταστάθηκε στη συ-
νέχεια με το άρθρο 60 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/
11-5-2016), κατά το οποίο «1. Μέχρι την έκδοση των 
οργανισμών τους τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και 
λοιπές μονάδες με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου 
κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή 
της Συνέλευσης εκάστου ιδρύματος η οποία δημοσιεύ-
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπό-
θεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους 
και δεν θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την 
κρατική επιχορήγηση του ιδρύματος. 2. Με την ίδια δι-
αδικασία είναι δυνατή η μετονομασία, κατάργηση, συγ-
χώνευση και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών 
των κατά τα ως άνω, εργαστηριών κλινικών, μουσείων 
και λοιπών μονάδων.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του 
Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄, σύμφωνα με την 
οποία «Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπά-
γονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του 
ιδρύματος.».

6. Την υπ’ αριθμόν 06/10-2-2016 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρία-
ση 20η/10-2-2016) για το διορισμό του εκλεγμένου 
κατά τη διαδικασία της 16ης-12-2015 Οδυσσέα - Ιω-
άννη Ζώρα του Λύσανδρου, Καθηγητή του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/τεύχος ΥΟΔΔ/
18-2-2016), με πλήρη θητεία από την έκδοση της δια-
πιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.
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7. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/Ζ1/
23-2-2016 διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθα-
νασίας Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού του Καθη-
γητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ΩΣ 
ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θη-
τεία, από της εκδόσεως της προαναφερόμενης πράξης 
(ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ και γενικό πρωτόκολλο Πανεπι-
στημίου Κρήτης 1960/23-2-2016).

8. Την υπ’ αριθμ. 15/2-3-2016 απόφαση του Συμβουλί-
ου του Πανεπιστημίου Κρήτης για τον ορισμό των Ανα-
πληρωτών Πρύτανη, την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων 
σε αυτούς και τον καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης 
του Πρύτανη (ΦΕΚ 617/τ.Β΄/08.03.2016, διόρθωση σφάλ-
ματος με το ΦΕΚ 774/τ.Β΄/22-3-2016 και το ΦΕΚ 807/
τ.Β΄/28-3-2016).

9. Την υπ’ αριθμ. 11119/1-9-2016 πράξη Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το τρέχον 
Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 
(ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 
237/τ.Α΄/31-10-2014) και το Π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/
23-3-2015), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-9-2010 απόφαση.

11. Το με αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 12049/21-9-2016 έγγραφο 
της Γραμματέως του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης Ουρανίας Κορναράκη.

12. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινω-
νικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης κατά την 63η/30-6-2014 έκτακτη 
συνεδρίασή της, σχετικά με την έγκριση ίδρυσης και 
θεσμοθέτησης του εργαστηρίου «Δημόσιας Πολιτικής 
και Διοίκησης» της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και την έγκριση ίδρυσης 
του εσωτερικού του κανονισμού.

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πο-
λιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 
129η/11-12-2013 συνεδρίασή της, σχετικά με την έγκρι-
ση ίδρυσης και θεσμοθέτησης του εργαστηρίου «Δημό-
σιας Πολιτικής και Διοίκησης» της Σχολής Κοινωνικών, 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και την 
έγκριση ίδρυσης του εσωτερικού του κανονισμού.

14. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πο-
λιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 
154η/14-9-2016 συνεδρίασή της, σχετικά με την έγκριση 
τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού του εργα-
στηρίου «Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης» της Σχολής 
Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

15. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κατά την 328η/18-9-2014 συνεδρίασή της, σχε-

τικά με την ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου 
«Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης» της Σχολής Κοινω-
νικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και την 
έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού.

16. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κατά την 357η/22-9-2016 συνεδρίασή της, σχε-
τικά με την έγκριση της τροποποίησης του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Εργαστηρίου «Δημόσιας Πολιτικής 
και Διοίκησης» της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και την επικαιροποίηση της 
προηγηθείσας απόφασης της Συγκλήτου στην 328η/
18-9-2014 συνεδρίαση για το παρόν θέμα.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

Ιδρύουμε το εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Δημό-
σιας Πολιτικής και Διοίκησης», της Σχολής Κοινωνικών, 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και εγκρίνουμε 
τον Εσωτερικό του Κανονισμό, ο οποίος αποτελείται από 
10 άρθρα και έχει ως ακολούθως:

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής 
Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης Εργαστήριο με την ονομα-
σία «Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης» 
(ΔΙΠΟΛ) και με την διεθνή ονομασία «Public Policy 
and Administration Research Laboratory». Το διδα-
κτικό και ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου 
εκτείνεται στις περιοχές του σχεδιασμού και υλοποίη-
σης των δημοσίων πολιτικών, καθώς και της θεσμικής 
οργάνωσης του κράτους. Στόχος είναι η ανάλυση του 
παραγόμενου αποτελέσματος πολιτικής με έμφαση 
στο φαινόμενο της μεταρρύθμισης, μέσα από την εξέ-
ταση του ανθρώπινου δυναμικού και της θεσμικής 
διευθέτησης των λειτουργιών του κράτους. Θα μελε-
τηθεί η σχέση μεταξύ των πυλώνων διακυβέρνησης 
στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον προσφοράς και 
ζήτησης δημοσίων πολιτικών: της κυβέρνησης, της 
δημόσιας διοίκησης, του κοινοβουλίου, της δικαιοσύ-
νης και των αυτοδιοικητικών δομών. Ιδιαίτερο πεδίο 
ενδιαφέροντος θα αποτελέσει ο ρυθμιστικός ρόλος 
του κράτους, στα πεδία της λειτουργίας της αγοράς, 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας με έμφαση στην αναζήτηση μεθόδων βέλτιστης 
επαναρρύθμισης και στην οργάνωση και λειτουργία 
των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.
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Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και 
Διοίκησης διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό, όπως 
αυτός αποτυπώνεται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

1. Το Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης 
έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα της δραστηριότητάς του, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων και τη διεξαγωγή 
έρευνας.

γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

δ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμινα-
ρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων, με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού 
του Τμήματος, αλλά και άλλων Τμημάτων και Σχολών 
Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ε) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.

στ) Την οργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ει-
δικών αρχείων, καθώς και τη δημιουργία τράπεζας δεδο-
μένων. Στο πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και του ειδικότερα του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής 
και Διοίκησης προβλέπεται να λειτουργήσει Παρατηρη-
τήριο που θα έχει ως σκοπό τη συντήρηση της Τράπεζας 
δεδομένων του Εργαστηρίου και τη δημοσιοποίηση των 
ευρημάτων της.

ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού 
του Τμήματος, αλλά και άλλων Τμημάτων και Σχολών 
Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α΄).

θ) Το Εργαστήριο παράλληλα με την ερευνητική του δρα-
στηριότητα, θα έχει και μια διακριτή εκπαιδευτική λειτουρ-
γία. Θα μπορεί να λειτουργεί ως «θερινό Πανεπιστήμιο».

2. Το έργο του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και 
Διοίκησης διακρίνεται σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό.

α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευ-
ση των φοιτητών, η οποία επιτελείται από το διδακτικό 
και ερευνητικό προσωπικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών.

β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση 
ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημοσίευση Μελε-
τών από τους καθηγητές και λέκτορες, που είναι μέλη 
του Εργαστηρίου αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους 
καθηγητές και λέκτορες ή ερευνητές.

Άρθρο 4
Προσωπικό

1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από 
καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Πολιτικής Επιστή-

μης της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, των οποίων η 
επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, επιστή-
μονες με συνάφεια στο χώρο της Δημόσιας Πολιτικής 
και Διοίκησης.

2. Η τοποθέτηση στο Eργαστήριο των καθηγητών και 
λεκτόρων, των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. και των μελών του 
Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πα-
νεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή-
ματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, που ορίζεται με 
τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 
(ΦΕΚ 159 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 
5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει 
το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων πε-
ριλαμβάνονται, ο συντονισμός του διδακτικού (προ-
πτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του 
Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας του για τις διδακτικές και ερευ-
νητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή 
του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων του Τμήματος Πολιτικής Επιστή-
μης σε χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, η 
μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση 
των εσόδων του Εργαστηρίου και την κατανομή των χώ-
ρων του Εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του 
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση 
στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό υπευθύνων 
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, καθώς 
και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.

3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, που ορίζεται επίσης 
κατά την ανωτέρω διαδικασία, μεριμνά για την απρόσκο-
πτη λειτουργία του Eργαστηρίου, στο πλαίσιο των απο-
φάσεων του Διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων 
διοίκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, στο οποίο 
λειτουργεί το Εργαστήριο και αναλαμβάνει τη λειτουργία 
του Παρατηρητηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστη-
μίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό που 
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των μαθημάτων, των 
εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, καθώς και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και 
το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
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2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και 
άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, 
την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτη-
τών, επισκεπτών) στους χώρους που τηρούνται ειδικοί 
κανόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως 
άνω μηχανημάτων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.

3. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Eργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές, που έχουν ειδική επί των μηχανημάτων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού.

4. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Eργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισή-
γησης του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 7
Έσοδα - Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται 
από ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς 
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νο-
μικά ή φυσικά πρόσωπα, από συμμετοχή σε εκπαιδευτι-
κά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, από εκτέλεση 
ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται 
για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, από διάθεση 
ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, από 
κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες, παραχωρήσεις και 
από κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από 
ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του Εργα-
στηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο 
σκοπό του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
από κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευ-
νητικά προγράμματα και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, 
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλο-
γος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, 
αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών 
προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομέ-
νων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να 
τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, που κρίνεται 
απαραίτητο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Δη-
μόσιας Πολιτικής και Διοίκησης».

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» και στον εσωτερικό 
«Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης» και έχει 
ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανε-
πιστημίου Κρήτης.

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

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 7 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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

*02039460912160012*


		2016-12-13T09:45:09+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




