
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων 
(National and Kapodistrian University of Athens 
Master of Business Administration - NKUA MBA)» 
με την προσθήκη του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Οργανισμών και τη μετονομα-
σία του σε «Διοίκηση Επιχειρήσεων» («National 
and Kapodistrian University of Athens Master of 
Business Administration - NKUA MBA»).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8/10.7.2020 (Β΄  3747) 
απόφασης της Συγκλήτου που αφορά στην έγκρι-
ση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου.

3 Mετονομασία εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Νοσηλευτικών Εφαρμογών» σε «Εργαστήριο Νο-
σηλευτικής Έρευνας και Φροντίδας» του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1012/31.1.2022 (1)
Τροποποίηση Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οι-

κονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολι-

τικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μο-

νάδων (National and Kapodistrian University of 

Athens Master of Business Administration - NKUA 

MBA)» με την προσθήκη του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών και τη μετονομα-

σία του σε «Διοίκηση Επιχειρήσεων» («National 

and Kapodistrian University of Athens Master of 

Business Administration - NKUA MBA»).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85,

2. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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E

25 Φεβρουαρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 874

8665



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8666 Τεύχος B’ 874/25.02.2022

3. την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334),

4. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την περ. α της 
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),

5. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),

8. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124),

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων  - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), 

10. την υπ’ αρ. 894/17.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το ΔΠΜΣ «Διοίκη-
ση Οικονομικών Μονάδων» (Β΄ 3914),

11. την υπ’ αρ. 517/30.12.2020 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ με την οποία τροποποιήθηκε το ΔΠΜΣ 
«Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» (Β΄ 148/2021),

12. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων Τμημάτων,

13. το απόσπασμα πρακτικών της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ 
«Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» (10η συνεδρίαση 
26.8.2021),

14. τα αποσπάσματα πρακτικών της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 
30.11.2021),

15. το αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (10η συνεδρίαση 2.12.2021),

16. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την τροποποίηση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Οικονομι-
κών Μονάδων (National and Kapodistrian University of 
Athens Master of Business Administration - NKUA MBA)» 
με την προσθήκη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών και τη μετονομασία του σε «Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of 
Athens Master of Business Administration - NKUA MBA)», 
από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και το Τμήμα Πολι-
τικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα ορ-
γανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό 

έτος 2022-2023 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(National and Kapodistrian University of Athens Master 
of Business Administration - NKUA MBA)», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί 
με τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία 
σε αίθουσα) και με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία 
(blended learning, δηλαδή διδασκαλία σε αίθουσα, αλλά 
και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). 
Η επιλογή της ή των εκπαιδευτικών διαδικασιών διδα-
σκαλίας εναπόκειται στην κρίση της Συντονιστικής Επι-
τροπής του ΔΠΜΣ.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του 
Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει ως αντι-
κείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους 
τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχει-
ρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, ο σκοπός του 
προγράμματος είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και 
τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοι 
του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα των επιχει-
ρήσεων και των οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού 
οπλοστασίου γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς 
και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων 
κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα 
γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις 
εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να 
διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτε-
λεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ 
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και 
η διεθνής προβολή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, 
καθώς και η διασύνδεσή τους με την ελληνική, αλλά και 
με τη διεθνή οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό ή/και 
διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην 
προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου 
στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών 
οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμέ-
νων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύ-
πλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το 
επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα 
για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Το ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και 
την αγγλική γλώσσα. Το ελληνόφωνο πρόγραμμα είναι 
διακριτό ως προς την υλοποίησή του από το αγγλόφωνο 
πρόγραμμα. Το αγγλόφωνο πρόγραμμα στοχεύει στην 
προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από όλο τον κό-
σμο, ιδιαίτερα από όμορες χώρες, αλλά και στην παροχή 
της δυνατότητας φοίτησης σε Έλληνες που στοχεύουν 
να απασχοληθούν σε πολυεθνικές εταιρίες.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and 
Kapodistrian University of Athens Master of Business 
Administration - NKUA MBA)». Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ, 
εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν μία ή 
και περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and 
Insurance Management)

2. Λογιστική (Accounting)
3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Manage-

ment).
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του ΔΠΜΣ είναι υποχρεωτική η επιτυ-
χής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων. Για 
την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.), με συγκεκριμένη ειδίκευση, είναι υποχρε-
ωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών 
Ενοτήτων της συγκεκριμένης ειδίκευσης. Όλο το ΔΠΜΣ 
έχει διεθνή προσανατολισμό, δίνει έμφαση στη διεθνή 
προσέγγιση και πρακτική και στοχεύει στην προώθηση 
συνεργασιών με άλλα γνωστά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και Οργανισμούς της αλλοδαπής. Παρέχεται η 
δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν επι-
τυχώς, πλην του βασικού προγράμματος σπουδών που 
θα επιλέξουν αρχικά, επιπλέον θεματικές ενότητες - μα-
θήματα που θα τους επιτρέψει την αναγραφή επιπλέον 
ειδίκευσης στο απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του ΕΚΠΑ με αναφορά των ονομάτων όλων 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων στους χορηγούμενους 
τίτλους σπουδών.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Με-
ταπτυχιακών Σπουδών. Προϋπόθεση για την επιλογή 
αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας 
πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠΜΣ. Το επίπεδο 
γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια 
που συνεκτιμώνται για την επιλογή και η σχετική διαδικα-
σία εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ. Στα 
ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός 
του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχε-
τικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, καθώς και 
η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα 
του υποψηφίου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα (για 

το ελληνόφωνο πρόγραμμα) και στην αγγλική γλώσσα 
(για το αγγλόφωνο πρόγραμμα).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Συγκε-
κριμένα:

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί 
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη).

2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Η φοίτηση μπορεί 
να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (τέσσερα έτη).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων» θα καλύπτεται από:

- Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

- Πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
- Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών.
- Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
- Τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 

οποία ανέρχονται σε 1.450 ευρώ ανά Θεματική Ενότη-
τα για το ελληνόφωνο πρόγραμμα και 2.500 ευρώ για 
το αγγλόφωνο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης, τα τέλη φοίτησης ανά εξάμηνο αντιστοιχούν 
σε 1.450 ευρώ για το ελληνόφωνο πρόγραμμα και 2.500 
ευρώ για το αγγλόφωνο πρόγραμμα.

Η επιβολή τέλους φοίτησης / διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν επαρ-
κούν για να είναι σε θέση το ΔΠΜΣ να εκπληρώσει τον 
σκοπό του, που είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας και των 
δεξιοτήτων που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του 
να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα των επιχειρήσεων 
και των οργανισμών.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 208/31 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8/10.7.2020 (Β΄ 3747) 

απόφασης της Συγκλήτου που αφορά στην έγκρι-

ση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπι-

στημίου Πελοποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/1919 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30, 31, 38 έως 45 και 85.

3. Την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν.  4386/2016 (Α΄  83), με την οποία αντικαθίσταται η 
περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) ως εξής: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά το 
άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το 
άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που 
προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις 
Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως».

4. Τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 9 του 
ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές» (Α΄ 148).

5. Την υπό στοιχεία 210838/Ζ1/1.12.2017 (Υ.Ο.ΔΔ. 647) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διο-
ρισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, 
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης.

6. Την υπ’ αρ. 8237/8.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπό-
νησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα».

8. Την υπ’ αρ. 8/10.7.2020 (Β΄  3747) απόφαση της 
176ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συ-
στημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (10η/25.12.2021).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (208η/28.1.2022).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 
8/10.07.2020 (Β΄ 3747) απόφασης της Συγκλήτου, που 
αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής 

1. Επιβλέπων διδακτορικής διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν 

τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να είναι ο επιβλέπων σε οκτώ 
(8) κατά μέγιστο διδακτορικές διατριβές που είναι σε 
εξέλιξη την ίδια χρονική στιγμή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 28 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 795 (3)
Mετονομασία εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 

Νοσηλευτικών Εφαρμογών» σε «Εργαστήριο Νο-

σηλευτικής Έρευνας και Φροντίδας» του Τμήμα-

τος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανε-

πιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

4. Την υπ’ αρ. 5963/7.8.2015 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Ίδρυση Εργαστηρί-
ου με την ονομασία Εργαστήριο Νοσηλευτικών Εφαρμο-
γών στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Ανθρώπινης 
Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου» (Β΄ 1911).

5. Την διόρθωση σφαλμάτων σε αποφάσεις του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Β΄ 2377/2015).

6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοση-
λευτικής (10η συνεδρίαση της 10.1.2022).

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 35/28.1.2022/208η) 
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για την Mετονομασία εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Νοσηλευτικών Εφαρμογών» σε «Εργαστήριο Νοσηλευ-
τικής Έρευνας και Φροντίδας» του Τμήματος Νοσηλευ-
τικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 258).

9. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο 
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει 
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την μετονομασία του Εργαστηρίου με τίτλο: «Ερ-
γαστήριο Νοσηλευτικών Εφαρμογών» του Τμήματος 
Νοσηλευτικής της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και 
Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 
«Εργαστήριο Νοσηλευτικής Έρευνας και Φροντίδας» του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθορισμό 
του Εσωτερικού Κανονισμού του ως ακολούθως:

Άρθρο 1. 
Μετονομασία

Μετονομάζεται το Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο 
Νοσηλευτικών Εφαρμογών» του Τμήματος Νοσηλευ-
τικής της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας 
Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε «Εργαστή-
ριο Νοσηλευτικής Έρευνας και Φροντίδας» του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο διεθνής τίτλος του 
Εργαστηρίου είναι «Laboratory of Nursing Research 
and Care» και η διεθνής συντομογραφία του «LNRC». Η 
έδρα του Εργαστηρίου βρίσκεται στην Τρίπολη. Το Εργα-
στήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του Τμήματος Νοσηλευτικής σε θέματα που σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περι-
γράφει ο τίτλος του.

Το Εργαστήριο θα διατηρεί ιστοσελίδα στην Ελληνική 
και την Αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή σε 
ανάλογο διαδικτυακό τόπο της Σχολής Επιστημών Υγείας 
ή του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου αντίστοιχα.

Άρθρο 2. 
Σκοπός

Κύριος σκοπός του «Εργαστηρίου Νοσηλευτικής Έρευ-
νας και Φροντίδας» είναι να αποτελέσει έναν επιστημο-
νικό και έγκυρο φορέα παραγωγής έρευνας, μελέτης 
και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, καθώς και 
να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. 
Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η εφαρμοσμένη 

έρευνα, μελέτη και φροντίδα με σκοπό την επίλυση πρα-
κτικών προβλημάτων υγείας στο σύγχρονο κόσμο, ώστε 
να λαμβάνονται κλινικές αποφάσεις, χρησιμοποιώντας 
τα καλύτερα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, την κλι-
νική νοσηλευτική εξειδίκευση και τις προτιμήσεις των 
ασθενών ή/και υγιών ατόμων, μέσα στο πλαίσιο των δι-
αθέσιμων πόρων. Επίσης, είναι η εφαρμογή προηγμένης 
νοσηλευτικής φροντίδας σε δομές υγείας, το σπίτι ή την 
κοινότητα, περικλείοντας ένα μεγάλο φάσμα διευρυμέ-
νων και συνεχώς επεκτεινόμενων λειτουργιών και αρμο-
διοτήτων των νοσηλευτών, βασισμένη στην εξειδίκευση, 
στην επέκταση και στην προηγμένη πρακτική.

Πρόκειται για ένα έντονα διεπιστημονικό πεδίο ανά-
πτυξης δραστηριοτήτων, το οποίο βρίσκεται στο επίκε-
ντρο πολλών ερευνητικών και διδακτικών δράσεων του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως:

• η καλλιέργεια των κατάλληλων θεωρητικών γνώσεων 
και κλινικών δεξιοτήτων για την αξιολόγηση των ανα-
γκών φροντίδας υγείας με την εφαρμογή της νοσηλευ-
τικής διεργασίας,

• η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φρο-
ντίδας, όσο και η προαγωγή της υγείας, η πρόληψη της 
νόσου (οξείας και χρόνιας) και των ατυχημάτων,

• η ανάπτυξη και διατήρηση ενός φυσιολογικού επι-
πέδου υγείας,

• η φροντίδα και αποκατάσταση του ανήλικου και 
ενήλικου πληθυσμού με χρόνια προβλήματα υγείας, σε 
ασθενείς ή/και υγιείς κάθε ηλικιακής ομάδας, παρέχο-
ντας ολιστική και οικογενειοκεντρική ή και ατομοκεντρι-
κή φροντίδα βασισμένη σε ενδείξεις,

• η αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ατόμων, 
οικογενειών, κοινοτήτων, που βρίσκονται στο φυσικό 
τους περιβάλλον, όπως το σπίτι, το σχολείο και το χώρο 
εργασίας τους,

• η κατανόηση της σημασίας ανίχνευσης των αναγκών 
υγείας της κοινότητας, της οικογένειας, των ατόμων, της 
επίδρασης των κοινωνικών, διαπολιτισμικών, των οικο-
λογικών προβλημάτων, των περιβαλλοντικών κινδύνων 
στην υγεία, της σημασίας του ορθού προγραμματισμού 
και της παροχής υπηρεσιών πρόληψης, προαγωγής και 
διατήρησης της αγωγής υγείας, της ολοκληρωμένης ανα-
κουφιστικής φροντίδας των ασθενών στην κοινότητα, 
των οποίων η νόσος δεν ανταποκρίνεται σε ριζική θερα-
πευτική αγωγή μέσω της επίτευξης καλύτερης ποιότητας 
ζωής για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους,

• η διαχείριση μίας κρίσης, η διασφάλιση της υγείας, 
ασφάλειας και ευημερίας του εργαζόμενου πληθυσμού, 
που επιτυγχάνεται μέσω της εκτίμησης, της παρακολού-
θησης και της προαγωγής του επιπέδου υγείας των ερ-
γαζομένων, καθώς και της ανάπτυξης στρατηγικών για 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του περιβάλ-
λοντος εργασίας,

• η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και κλινικών δεξι-
οτήτων για την ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμέ-
νου σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας, με την εφαρμογή 
της νοσηλευτικής διεργασίας, σε ενήλικες ασθενείς με 
οξέα ή χρόνια παθολογικά ή χειρουργικά νοσήματα, που 
χρήζουν επείγουσας ή εντατικής νοσηλείας καθώς και 
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η καλλιέργεια κριτικής σκέψης στη λήψη αποφάσεων 
στη φροντίδα.

Άρθρο 3. 
Τομείς δραστηριότητας

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

• Προαγωγή της επιστήμης στο γνωστικό αντικείμενο 
της Νοσηλευτικής.

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

• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα της δραστηριότητάς του 
Εργαστηρίου.

• Ανάπτυξη συνεργασιών με Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευ-
νών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς και λοι-
πούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των οποίων 
οι στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επι-
χειρήσεις και Οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής 
εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο 
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών 
σε ερευνητικά προγράμματα.

• Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλί-
ων, μονογραφιών κ.ά. γύρω από το γνωστικό αντικείμενο 
του Εργαστηρίου.

• Οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, 
συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων για την προαγωγή 
της γνώσης και την προώθηση των στόχων του Εργα-
στηρίου.

• Οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων (θε-
ρινών-χειμερινών) και άλλων συναφών πρωτοβουλιών 
γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

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

• Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής υπο-
δομής του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας για την υποστήριξη της διεξαγωγής έρευνας.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Εργαστηρίου περιλαμβά-
νουν:

• Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος 
σπουδών.

• Την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και 
την υποστήριξη των μεθόδων διδασκαλίας με κατάλλη-
λο εποπτικό υλικό.

• Την προώθηση, υποστήριξη και τεκμηρίωση της 
βασικής και διεθνώς ανταγωνιστικής εφαρμοσμένης 
έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης στα γνωστικά αντικεί-
μενά του.

• Το σχεδιασμό, την διεκδίκηση και την εκτέλεση ερευ-
νητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων με σκοπό τη 
μελέτη και αναζήτηση τεχνικής και μεθόδων για την ανά-
πτυξη της Τεχνολογίας στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου.

• Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και 
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, σε θέματα που εμπί-
πτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

• Την εφαρμογή και διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών 
στους τομείς ενδιαφέροντος του μέσω της ανάπτυξης 
συνεργασιών με καθηγητές, εργαστήρια, ερευνητικά 
κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς και τε-
χνολογικούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου, ιδιωτικού, 
επαγγελματικού και παραγωγικού χώρου της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, με συγγενείς ή συμπληρωματικούς 
επιστημονικούς και τεχνολογικούς στόχους.

• Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, μελετητικών, 
αναπτυξιακών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φο-
ρείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

• Την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστή-
ριξης και γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες προς 
τα μέλη του Πανεπιστημίου και εξωτερικούς φορείς, σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

• Την υποστήριξη της ανάπτυξης προϊόντων βασισμέ-
νων σε τεχνολογίες αιχμής σε θέματα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

• Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

• Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης είτε δια 
ζώσης είτε εξ αποστάσεως αυτοδύναμα ή σε συνεργασία 
με άλλα εργαστήρια ή φορείς, σε τομείς ενδιαφέροντος 
του Εργαστηρίου.

• Την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων στα θεματικά πεδία του Εργαστηρίου.

• Την πρόσκληση Ελλήνων και αλλοδαπών αναγνωρι-
σμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.

• Την παγίωση σχέσεων με την κοινωνία για την με-
σοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βελτίωσή της μέσω 
της μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνο-
γνωσίας.

• Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών, 
όταν ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα 
οποία ασχολείται το Εργαστήριο.

• Την ευρύτερη και γενικής αποδοχής προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 4.
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί στο 
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Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο χώρο του οποίου 
λειτουργεί. Το προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυ-
ντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που η 
επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά 
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρί-
ου. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και 
τους εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες με συνάφεια 
στο χώρο της Νοσηλευτικής και λοιπούς επιστήμονες 
υγείας με ενδιαφέροντα στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου. Η τοποθέτηση στο Εργαστήριο των μελών 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), των 
μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων 
της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

Άρθρο 5. 
Διοίκηση του Εργαστηρίου - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου του οποίου το γνω-
στικό αντικείμενο εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο του 
Εργαστηρίου εκλέγεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τρι-
ετή θητεία. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμί-
δες του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας, του Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή και ορίζεται με 
τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., ξεκινώ-
ντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθ-
μίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου. Ο Διευθυντής 
του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες όπως:

• Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή του διδακτικού 
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.

• Καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος το ετήσιο 
πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου.

• Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου καθώς και για 
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατα-
νομή των χώρων του Εργαστηρίου.

• Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για: α) τον ορισμό 
υπευθύνων αναλωσίμων υλικών, του κινητού εξοπλι-
σμού και των χώρων και (β) την προμήθεια του απαραί-
τητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου.

• Υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο 
και τριετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργα-
στηρίου.

• Υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το Ερ-
γαστήριο και εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 6. 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν 
γένει οι χώροι που παραχωρούνται από το Τμήμα Νο-

σηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου. Επίσης, χώροι που μπορούν 
να παραχωρηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή 
του διδακτικού - ερευνητικού του έργου. Επιπρόσθετα, 
θα χρησιμοποιούνται αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής 
με σκοπό την υλοποίηση σεμιναρίων, εξετάσεων πιστο-
ποίησης, διαλέξεων κ.ά. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι 
προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

2. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί 
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση 
αναλωσίμων, οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει άλλη σχετική απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη 
για την προστασία των οργάνων και των εγκαταστάσεων 
από βλάβες, την ασφαλή παραμονή του προσωπικού, 
των φοιτητών και επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για 
την απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου.

4. Ο Διευθυντής καταρτίζει τη στρατηγική ανάπτυξης 
και τους στόχους του Εργαστηρίου, κατανέμει αρμοδι-
ότητες στα μέλη και τους συνεργάτες του Εργαστηρί-
ου, καθορίζει την υλοποίηση κάθε έργου ανάλογα με 
τις απαιτήσεις και τους κανόνες του έργου.

5. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία και διαχείριση του Εργαστηρίου, τη χρησιμο-
ποίηση Η/Υ και άλλων υποδομών, μηχανημάτων και 
υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή εργαζομέ-
νων (προσωπικού, συνεργατών, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους όπου τηρούνται οι προβλεπόμενοι κα-
νόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως άνω 
μηχανημάτων και υλικών και εγκαταστάσεών του από 
βλάβες.

6. Η χρησιμοποίηση αρχείων, βιβλίων, ηλεκτρονικών 
μέσων και ειδικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που 
διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά 
όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη δι-
εξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, 
στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.

7. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα της Σχολής.

Άρθρο 7. 
Έσοδα - Πόροι Εργαστηρίου

Οι πόροι του Εργαστηρίου στηρίζονται σε πιστώσεις 
που προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις και δαπά-
νες ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιου-
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σία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που καθορίζουν οι διατάξεις της κεί-
μενης νομοθεσίας. Επιπλέον, οι πόροι του Εργαστηρίου 
μπορούν να προέρχονται και από:

• Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, καινοτομιών και την εκπόνηση μελετών που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

• Την παροχή υπηρεσιών κατ’ αναλογία με τις κείμενες 
διατάξεις.

• Τις δωρεές, τις κληροδοσίες ή τις κληρονομιές που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή στο 
Εργαστήριο για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

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

• Έσοδα από την διάθεση νέων ερευνητικών ή εν γέ-
νει επιστημονικών προϊόντων ή την χρήση πνευματικής 
ιδιοκτησίας αποτελεσμάτων προγραμμάτων ή πατεντών 
του Εργαστηρίου.

• Τη διεξαγωγή συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων.

• Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων 
και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.

• Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
• Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από 

τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Άρθρο 8. 
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή 
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
ή κρίνεται απαραίτητο με απόφαση του Διευθυντή για 
το Εργαστήριο:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

• Αρχείο αλληλογραφίας.
• Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.

• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και χρεώσεων.
• Φάκελος ετήσιου προϋπολογισμού, οικονομικών 

στοιχείων έτους και απολογισμού δραστηριοτήτων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 9. 
Τίτλος - Σφραγίδα

• Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Νο-
σηλευτικής Έρευνας και Φροντίδας» και ο διακριτικός 
τίτλος είναι «ΕΝΕΦ» στα Ελληνικά, όπως και «Nursing 
Research and Care» στα Αγγλικά. Ο τίτλος αυτός καθώς 
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου ανα-
γράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο το 
Εργαστήριο.

• Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον 
εσωτερικό κύκλο «Εργαστήριο Νοσηλευτικής Έρευνας 
και Φροντίδας».

• Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσ-
σα «University of the Peloponnese» και «Laboratory of 
Nursing Research and Care» και διακριτικό τίτλο «LNRC» 
χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλλη-
λογραφία του.

Άρθρο 10. 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 3 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

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