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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20151114
(1)
Ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Με−
λετών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού του.

Ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Με−
λετών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου−
δών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και
καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του. .........

1

Ίδρυση Εργαστηρίου Διαπραγμάτευσης (Negotiation)
και Μεσολάβησης (Mediation) στο Τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού του. ..................................................................................
2
Ίδρυση Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτι−
κών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης στο Τμήμα Δι−
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οι−
κονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του
εσωτερικού κανονισμού του. .................................................
3
Ίδρυση Εργαστηρίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολι−
τικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου−
δών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και
καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του. .........
4
Ίδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευ−
νας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργα−
σίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διε−
θνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κα−
θορισμός του εσωτερικού κανονισμού του. .............
5
Ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Κρατών BRICS στο Τμή−
μα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου−
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού του. ........................................
6

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική βι−
βλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. 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).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση
18−12−2014).
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8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών
Μελετών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό
του εσωτερικού του κανονισμού.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Τουρκικών και
Ευρασιατικών Μελετών», το οποίο δραστηριοποιείται στη
διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα που σχετίζονται
άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περι−
γράφει ο τίτλος του.
Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Τουρκικών και Ευρα−
σιατικών Μελετών» είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό
και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας,
μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμή−
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του
εργαστηρίου θα είναι η καλλιέργεια και εμβάθυνση στις
Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση στη μελέ−
τη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς
Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας,
γενικότερα, και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής
πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού,
καθώς και υψηλής στρατηγικής ειδικότερα.
Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ−
γαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα
που δραστηριοποιείται.
• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.
• Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολο−
γικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσματι−
κότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του
Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημά−
των του Τμήματος.
• Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτο−
δύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

• Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημο−
νική ανάπτυξη των πεδίων των Τουρκικών και Ανατολικών
Σπουδών.
• Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονική,
εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη
με όλα τα ελληνικά και διεθνή Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευ−
νών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς
φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους
στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώ−
νονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα
αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγ−
γισης και συλλογικής εργασίας.
• Ανάπτυξη και συντονισμός σχετικών ερευνητικών
προγραμμάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς
χώρους και τη λειτουργική διασύνδεσή τους σε επιστη−
μονικό και διοικητικό επίπεδο.
• 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, βιβλίων,
μονογραφιών κ.λπ. γύρω από τα γνωστικά αντικείμενα
του Εργαστηρίου.
• Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συμ−
μετοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρο−
νται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση
μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για την μελ−
λοντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο
ερευνητικό προσωπικό.
• Οργάνωση ή συν−διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.
• Οργάνωση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης γύρω
από τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Τη δημιουργία της απαραίτητης βάσης δεδομένων
και βιβλιογραφικής υποδομής για την υποστήριξη της
έρευνας.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδι−
ων συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
από εξωτερικούς συνεργάτες–ειδικούς επιστήμονες, από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των
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οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέ−
λευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουρ−
γίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για την στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον εξοπλισμό και
η υπογραφή κάθε εγγράφου.

σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου−
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευ−
νητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού,
πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ−
ση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων.
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi) Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 20151109
(2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Διαπραγμάτευσης (Negotiation) και
Μεσολάβησης (Mediation) στο Τμήμα Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχει−
ρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού
του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχολών−
κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα−
νεπιστήμιο Πειραιώς».
6. 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).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση:
18−12−2014.).
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8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Διαπραγμάτευσης (Negotiation)
και Μεσολάβησης (Mediation) στο Τμήμα Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα−
τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Διαπραγμάτευσης
(Negotiation) και Mεσολάβησης (Mediation)», το οποίο δρα−
στηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού και επαγγελμα−
τικού έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα
με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του.
Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Διαπραγμάτευσης
(Negotiation) και Μεσολάβησης (Mediation) είναι να απο−
τελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής
πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστη−
μονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικό−
τερα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα
και η μελέτη και η παραγωγή και επεξεργασία προτύπων
Διαπραγμάτευσης και Μεσολάβησης, που θα άπτεται των
επιστημονικών πυλώνων που συγκροτούν το Τμήμα ΔΕΣ
με αντίκτυπο και αποτέλεσμα στην συνεισφορά στην δη−
μόσια και ιδιωτική διοίκηση καθώς και στην μελέτη και
εξυπηρέτηση της διεθνούς και της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής και διπλωματίας, καθώς και της οικονομικής,
της πολιτικής και κοινωνικής διαδικασίας.
Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου είναι να καλύψει εκ−
παιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες τόσο του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών όσο και του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, γενικότερα και να συνεισφέρει στους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στα θέματα δραστηριότη−
τας του Εργαστηρίου με υπηρεσίες συμβουλευτικής και
κατάρτισης. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο θα συμβάλει:
• Στη βελτίωση της διδασκαλίας υπαρχόντων μαθημά−
των και στη σταδιακή εισαγωγή νέων σχετικών μαθημά−
των στο Τμήμα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω το
επίπεδο της διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο.
• Στην υποστήριξη προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και
διδακτορικών φοιτητών κατά την ολοκλήρωση των ερευ−
νητικών εργασιών τους.
• Στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών
ΔΕΠ του Εργαστηρίου και του Τμήματος.
• Στην περαιτέρω ανάπτυξη της δια−τμηματικής εντός
της Σχολής ή δια−Σχολικής συνεργασίας στο Πανεπιστή−
μιο Πειραιώς.
• Στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικεί−
μενα που δραστηριοποιείται.

• Στην ερευνητική συνεργασία των μελών του Εργαστη−
ρίου και του Τμήματος με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα
και φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
• Στην διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της
δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογρα−
φιών κ.λπ.
• Στην εκπόνηση ερευνητικών και επιστημονικών έργων
και μελετών από μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς ερευνητές.
• Στην ανάληψη και υλοποίηση έργων που αφορούν σε
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών επι−
στημόνων προς την απόκτηση της πιστοποίησης του
Μεσολαβητή.
• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση διευθυντικών και με−
σαίων στελεχών της ιδιωτικής εταιρικής, καθώς και της
δημόσιας, διοίκησης.
• Στην ίδρυση Κέντρου Μεσολάβησης.
• Στην προαγωγή του επιστημονικού κλάδου με εμπε−
ριστατωμένες μελέτες και πρότυπα.
• Στην διασύνδεση με επιστημονικούς φορείς τους εξω−
τερικού και ανταλλαγή ή συνεργασίες επί της ανάπτυξης
του κλάδου των διαπραγματεύσεων και μεσολάβησης.
• Στην ανάλυση και απογραφή πορισμάτων εκ των
σημαντικών διεθνών γεγονότων διαπραγμάτευσης και
μεσολάβησης και η αναγωγή τους σε προσεγγίσεις και
προηγούμενα (precedent) επιτυχημένων προτύπων.
• Στην δημιουργία επιστημονικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
και Έρευνας.
• Στην δημιουργία Κέντρου Συνεδρίων και Σεμιναρίων κα−
θώς και εκδοτικού χώρου με μελέτες, περιοδικά και βιβλία.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέ−
λευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουρ−
γίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των
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υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον εξοπλισμό και
η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη και απασχόληση
επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων.
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 20151110
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών
και Προγραμμάτων Ανάπτυξης στο Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επι−
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού κανο−
νισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. 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).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση:
18−12−2014).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
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Την ίδρυση Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολι−
τικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης στο Τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Eπι−
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανο−
νισμού.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης»,
το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού
έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με
το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του.
Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Διεθνών και Ευρωπα−
ϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης», είναι να
αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγω−
γής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανά−
πτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου
θα είναι η έρευνα και μελέτη της θεωρίας και πολιτι−
κής της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και η παραγωγή
εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς του αναπτυξιακού
σχεδιασμού και της αναπτυξιακής πολιτικής σε διεθνές,
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ−
γαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η
εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών.
• Επιμόρφωσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης και
αυτοδιοίκησης σε ζητήματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και
προγραμματισμού και στην αξιοποίηση αναπτυξιακών και
επενδυτικών προγραμμάτων.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των απο−
φοίτων σε εθνικούς και διεθνείς φορείς (Υπουργεία, Πε−
ριφέρειες, ΟΤΑ, ειδικοί δημόσιοι οργανισμοί, εταιρείες
συμβούλων ανάπτυξης, τράπεζες, ΕΕ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια
Τράπεζα κ.ά.).
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημο−
σίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο

μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων
και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονι−
κού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με δημο−
σιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων, ανακοινώσεων κ.α.
• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από υποψήφιους διδάκτορες, κα−
θώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού
και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανο−
νισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η σύνταξη
των αναγκαίων εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση
του Τμήματος.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
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3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων και μελετών, η χρηματοδότηση των οποίων
μπορεί να πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού
ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανι−
σμούς κ.α.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Ίδρυση Εργαστηρίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτι−
κής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. 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).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Διε−
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επι−
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση: 18−12−2014).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πο−
λιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό
του εσωτερικού του κανονισμού.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο Διε−
θνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής το οποίο δραστηριοποι−
είται στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα που
σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο
που περιγράφει ο τίτλος του.
Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Διεθνούς και Ευρω−
παϊκής Πολιτικής είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό
και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης
έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώ−
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σης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο
του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και μελέτη των τάσε−
ων κι εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας,
ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.
Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ−
γαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα
πεδία, της διεθνούς πολιτικής, της ευρωπαϊκής πολιτικής,
της στρατηγικής ανάλυσης, της διεθνούς πολιτικής οικο−
νομίας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
• Συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών και εξοικείωσή τους με την επιστημονική έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες.
• Διοργάνωσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης με
στόχο την επιμόρφωση τόσο των κοινωνικών & πολιτικών
επιστημόνων όσο και των διαμορφωτών της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των αποφοί−
των σε εθνικούς και διεθνείς φορείς.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις
του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε
επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνερ−
γασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώ−
σεων, δεδομένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή
άλλου επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα
του εργαστηρίου.
• Έκδοση επιστημονικών άρθρων, βιβλίων και κειμένων
εργασίας.
• Διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων
σε συνεργασία με τρίτα ακαδημαϊκά ιδρύματα και δη−
μόσιους φορείς (π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο
Άμυνας) με άξονα κοινές θεματικές περιοχές.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από

μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανο−
νισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του εργαστη−
ρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του ερ−
γαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου και η σύνταξη των αναγκαίων
εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
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πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων.
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 20151112
(5)
Ίδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας,
Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας στο
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχο−
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου−
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του
εσωτερικού κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
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των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. 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).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση:
18−12−2014).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευ−
νας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας στο
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής,
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού
του κανονισμού.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής
Συνεργασίας, το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή
ερευνητικού έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα
και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει
ο τίτλος του.
Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτι−
κής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνερ−
γασίας,είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο
φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας,
μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμή−
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του
εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και μελέτη των τάσεων
κι εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας,
ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.
Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ−
γαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
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ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και αντιμετώπισης εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών αναγκών.
• Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαί−
δευσης στα διεθνή κι ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ζητήματα.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των αποφοί−
των σε εθνικούς και διεθνείς φορείς (ΑΔΙΠ, ΟΟΣΑ, Ουνέ−
σκο, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.ά.).
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημο−
σίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων
και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονι−
κού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με έκδο−
ση επιστημονικού περιοδικού και δημοσιεύσεις άρθρων,
μελετών και βιβλίων.
• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανο−
νισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η σύνταξη
των αναγκαίων εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση
του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων.
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).
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Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 20151113
(6)
Ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Κρατών BRICS στο Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικο−
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτε−
ρικού κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. 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).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση:
18−12−2014).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Κρατών BRICS στο
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής
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Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτε−
ρικού του κανονισμού.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο Με−
λέτης Κρατών BRICS το οποίο δραστηριοποιείται στη
διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα που σχετίζονται
άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περι−
γράφει ο τίτλος του.
Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Μελέτης κρατών
BRICS είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο
φορέα παραγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμή−
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του
εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και μελέτη των τάσεων
και εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας,
ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.
Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ−
γαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και αντιμετώπισης εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών αναγκών.
• Διεξάγει συνέδρια, ημερίδεςδιαλέξεις και σεμινάριασε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Προσκαλεί επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
• Παράγει κείμενα και μελέτες αναφερόμενες στο αντι−
κείμενό του.
• Εγκαθιστά ηλεκτρονικές επαφές και βιβλιοθήκη σχε−
τιζόμενες με τις θεματικές που συνδέονται με το αντι−
κείμενο.
• Αναζητά δυνατότητες αυτοχρηματοδότησης, καθώς
και συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προ−
γράμματα.
• Συμβάλλει στη διεξαγωγή μαθημάτων εκμάθησης των
γλωσσών των ως άνω χωρών, με αφετηρία την κινεζική,
αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο του 2014 και σε
κατοπινή πορεία και τη Ρωσική.
• Συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχες
ερευνητικές ομάδες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
καθώς και με άλλους φορείς που με έδρα την Ελλάδα
δραστηριοποιούνται στις χώρες BRICS.
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• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των αποφοί−
των σε εθνικούς και διεθνείς φορείς.
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις και φορείς
του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε
επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνερ−
γασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με έκδο−
ση επιστημονικού περιοδικού και δημοσιεύσεις άρθρων,
μελετών και βιβλίων.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανο−
νισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η σύνταξη
των αναγκαίων εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση
του Τμήματος.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την

προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότη−
τες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων.
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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