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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Πα-

ράβαση στον Zahid Akram του Muhammad και 

της Kalsum. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δυνάμει της 81/12/2018 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊστάμενου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 
13-07-2018 κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 § 2 και 155 
του ν.2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 § 1 και 5 
του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή 
παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε στους 
υπαίτιους πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού σαράντα 
μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (41.850,00 €), 
ήτοι το τριπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
150 παρ. 1 του ν.2960/2001 το οποίο υπόκειται κατά την 

είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου σε βάρος 
του Zahid Akram του Muhammad και της Kalsum, γεν. 
την 15.09.1979 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, 
οδού Γάγγρας αρ. 31 και νυν αγνώστου διαμονής, με 
ΑΦΜ 119183638, επιμερίστηκε ποσό είκοσι χιλιάδων εν-
νιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (20.925,00€). Οι παραβάτες 
κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεοι για 
την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος πολλαπλού 
τέλους.

Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την είσπραξη του 
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών 
Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. απόφ. 790/29-6-2018 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» (Applied 

Nursing Science).

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» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85,

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
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απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

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

6. τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η/ 
26-02-2018),

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου 
2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),

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

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» 
(Applied Nursing Science), από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-19 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστη-
μονικών γνώσεων στους πτυχιούχους των παρακάτω 
Ειδικεύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανά-
γκες Φροντίδας Υγείας στην Κοινότητα Νοσηλευτών και 
άλλων επαγγελματιών υγείας.

Σκοπός είναι η εισαγωγή και καθοδήγηση των μετα-
πτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική Νοσηλευτική 
έρευνα ώστε αυτοί να αποκτήσουν την ικανότητα να 
κατανοούν να μετέχουν και να ερμηνεύουν ερευνητικά 
προγράμματα και αποτελέσματα, καθώς και να σχεδιά-
ζουν και να εκπονούν έρευνα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» 
(Applied Nursing Science) με τις εξής ειδικεύσεις:

1.  Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων / Prevention and 
Infection Control.

2.  Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη /Nursing Management of 
Diabetes of Children and Adults.

3.  Νεφρολογική Νοσηλευτική / Nursing of Renal 
Diseases.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επι-
στημονικών εργασιών, άσκηση σε υπηρεσίες ΠΦΥ, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

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

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Νο-
σηλευτική Επιστήμη», θα καλύπτεται από:

- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα 
οποία ανέρχονται περίπου 30.000 ευρώ ανά έτος, κα-
θώς και από τυχόν άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες, 
ή κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Για τη συμμετοχή τους στο 
Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
ευρώ 2.000 € (500 ευρώ ανά εξάμηνο).

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για την κάλυψη των παγίων εξόδων όπως γραμ-
ματειακή υποστήριξη και κάλυψη αμοιβών μέρους των 
διδασκόντων στο ΠΜΣ και εν γένει των λειτουργικών 
αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027/28 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν.4485/2017.
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Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, 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   

     Ι 

 Αριθμ. 5057 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστή-

ριο Επιχειρηματικών, Κλαδικών και Περιφερεια-

κών Αναλύσεων» στο Τμήμα Οικονομικών Επι-

στημών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννή-

σου .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του κεφαλαίου Ε’ 

«Εργαστήρια και Μουσεία» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
Α’ 258) «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ Α’ 119) «Κατάργη-
ση και συγχώνευση τμημάτων, κατάργηση, μετονομασία 
και συγκρότηση σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου».

4. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο 
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει 
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το Προεδρικό 
Διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.4485/2017 
(ΦΕΚ Α’ 114).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της 5ης Συνεδρίασης της 
Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας, Διοί-
κησης και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (05.03.2018).

7. Την απόφαση 10/04.07.2018 της 130ης συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχε-
τικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Επιχειρηματικών, Κλαδικών και Περιφερειακών Αναλύ-
σεων».

8. 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 (ΦΕΚ 
Α’ 98).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί 
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε

Την Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία Εργα-
στήριο Επιχειρηματικών, Κλαδικών και Περιφερειακών 
Αναλύσεων» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθορισμό του 
εσωτερικού του κανονισμού λειτουργίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Εργαστήριο με την 
ονομασία «Εργαστήριο Επιχειρηματικών, Κλαδικών και 
Περιφερειακών Αναλύσεων - ΕΕΚΠΑΝ» και με τη διεθνή 
ονομασία «Enterprise, Sectoral and Regional Analyses 
Laboratory- ESREGAL”, το οποίο καλύπτει διδακτικές και 
ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέματα που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα:

•  Οικονομική των Επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επι-
χειρηματικές Αποφάσεις,

•  Κλαδική Δημογραφία και Βιομηχανική Οργάνωση 
και Πολιτική,

•  Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Οικονομική, 
Ανάπτυξη και Πολιτική,

• Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Άρθρο 2
Σκοπός

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Επιχειρηματικών, 
Κλαδικών και Περιφερειακών Αναλύσεων είναι να απο-
τελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγω-
γής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της 
επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το 
αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και η 
μελέτη στα γνωστικά αντικείμενα της «Οικονομικής των 
Επιχειρήσεων», της «Κλαδικής Οικονομικής», της «Περι-
φερειακής Οικονομικής» και της «Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας».

Το «Εργαστήριο Επιχειρηματικών, Κλαδικών και Περι-
φερειακών Αναλύσεων» έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και των άλλων 
τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε θέματα 
που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της εν λόγω 
δραστηριότητας.

2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων επιχειρηματικών 
και κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκε-
κριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία 
ασχολείται το Εργαστήριο.

3. Την εκπαίδευση και επιμόρφωση οικονομολόγων, 
επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, στελεχών επι-
χειρηματικών συνδέσμων, επιμελητηρίων, φορέων τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και δημόσιων οργανισμών και άλλων 
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ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για το χώρο της Επιχει-
ρηματικής, Κλαδικής και Περιφερειακής Οικονομικής.

4. Τη σύνδεση και συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα 
ερευνών, φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής 
και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπί-
πτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκεί-
νους του εργαστηρίου.

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

6. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).

7. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα δι-
δακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

8. Την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων ερευνητικών 
προγραμμάτων για τη μεθοδολογική και επιστημονικο-
τεχνική ανάπτυξη των σχετικών με τη φύση του εργα-
στηρίου πεδίων, ιδίως στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Το συντονισμό των σχετικών προγραμμάτων σε 
όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους και τη λει-
τουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική και διοι-
κητική άποψη.

10. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τε-
χνολογικής υποδομής και τη γενικότερη συμβολή για 
την αρτιότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικεί-
μενα του εργαστηρίου προπτυχιακών και μελλοντικών 
μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

11. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και 
έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο των 
γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου, όπως και των 
συγγενών γνωστικών αντικειμένων άλλων Τμημάτων και 
διατμηματικών κύκλων σπουδών.

12. Τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη 
συμμετοχή προπτυχιακών σπουδαστών οι οποίοι ενδια-
φέρονται για τα ερευνητικά προγράμματα του εργαστη-
ρίου και την προώθηση μεταπτυχιακών φοιτητών προς 
εξειδίκευση για μελλοντική στελέχωση του εργαστηρίου 
με το καταλληλότερο ερευνητικό προσωπικό.

13. Την καλλιέργεια της μεθοδολογίας ολοκληρωμένης 
διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων Επιχειρη-
ματικής, Κλαδικής και Περιφερειακής Οικονομικής και 
τη συνεργασία στον τομέα έρευνας με μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή άλλων Πανεπιστη-
μιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

14. Τη συνεργασία και την υποστήριξη του εκτελού-
μενου έργου από συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, Περι-
φέρειες, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς 
και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με 
γνώμονα τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη και 
διερεύνηση προβλημάτων για τη μακροχρόνια εξέλιξη 
και διαχείριση της χώρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

16. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης πάνω σε θέ-
ματα Επιχειρηματικής, Κλαδικής και Περιφερειακής Οι-
κονομικής και την αξιοποίησή της για διδακτικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο βασικός στόχος του Εργα-
στηρίου είναι η δημιουργία κρίσιμης και εστιασμένης 
μάζας ερευνητικών, αναπτυξιακών και διδακτικών δρα-
στηριοτήτων, η οποία θα τους προσδώσει ταυτότητα, 
ορατότητα και προστιθέμενη αξία, θα διαμορφώσει 
ευνοϊκές συνθήκες για προβολή και εξωστρέφεια και 
θα αξιοποιήσει ευκαιρίες για προσέλκυση ανθρώπινου 
δυναμικού και χρηματοδότησης.

Επιμέρους στόχοι που απορρέουν από τα προηγού-
μενα είναι οι ακόλουθοι:

• Η ομαδοποίηση ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων 
κάτω από μία ενιαία στέγη που διαθέτει κοινή επωνυμία 
και ομοιογενή ταυτότητα.

• Η διαμόρφωση και υποστήριξη νέων δραστηριοτή-
των συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα το Εργαστη-
ρίου.

• Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυ-
ση ερευνητών και άλλου ανθρώπινου δυναμικού υψηλής 
ποιότητας και εμβέλειας.

• Η αξιοποίηση ευκαιριών για αυξημένη εξωστρέφεια, 
ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικά και 
αναπτυξιακά έργα και χρηματοδότηση.

• Η γενικότερη προβολή και υποστήριξη των δραστη-
ριοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

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 προ-
γραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. 
Συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργα-
στηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα 
της Επιχειρηματικής, Κλαδικής και Περιφερειακής Οι-
κονομικής.

• 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 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

• Ανάπτυξη συνεργασιών με Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευ-
νών, Επιμελητήρια, Επιχειρηματικούς Συνδέσμους, Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και επιστημονικούς και λοιπούς 
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φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των οποίων οι 
στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώ-
νονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

• Παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

• Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλί-
ων, μονογραφιών κ.λπ. γύρω από τα γνωστικά αντικεί-
μενα 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 και 
άλλων συναφών πρωτοβουλιών γύρω από τα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου.

• Εξυπηρέτηση των διαφόρων επιχειρηματικών και κοι-
νωνικών αναγκών, σε θέματα με τα οποία ασχολείται το 
Εργαστήριο.

• Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής υπο-
δομής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου για την υποστήριξη της διεξα-
γωγής της έρευνας.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, στο χώρο του οποίου λειτουργεί. Το 
προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή και μέλη 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, που η επιστημονική τους ενασχόληση 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του οικείου εργαστηρίου όπως αυτά αναφέρονται στο 
άρθρο 2 του παρόντος. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβά-
νει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και εξωτερικούς συνεργά-
τες, προσκεκλημένους Καθηγητές από ελληνικά και ξένα 
ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, μεταδιδακτορικούς ερευνη-
τές, υποψήφιους διδάκτορες, επιστήμονες με συνάφεια 
στον χώρο της Επιχειρηματικής, Κλαδικής και Περιφε-
ρειακής Οικονομικής και λοιπούς επιστήμονες με ενδι-
αφέροντα στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

Το «Εργαστήριο Επιχειρηματικών, Κλαδικών και Πε-
ριφερειακών Αναλύσεων» διευθύνεται από μέλος του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 
28 παρ. 22 του ν. 2083/1992.

Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το 
άρθρο 7 του ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ο συντονισμός 

του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και 
υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η 
μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
σε χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, η μέρι-
μνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των 
πόρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή 
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και η 
υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Χώροι εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώ-
ροι που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου για τη διεξαγωγή του διδακτικού – ερευνητικού 
του έργου ή χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου για το σκοπό αυτό. Στον χώρο του Ερ-
γαστηρίου γίνεται η εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη 
διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, διδακτικού−ερευ-
νητικού έργου και ερευνητικών προγραμμάτων.

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στον χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων, λοιπού εξοπλισμού και χώρων, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και 
άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, 
την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτη-
τών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί 
κανόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία του εξο-
πλισμού, υλικών και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου 
από βλάβες.

4. Η χρήση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που 
διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και 
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα 
και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη διεξαγω-
γή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην 
κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.

5. 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 του Τμήματος.
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Άρθρο 7
Έσοδα – Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται 
αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258/8-12-2014), και ειδικότερα από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
(Α΄ 53).

δ. Τις κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παρα-
χωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προ-
έρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά 
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τους 
σκοπούς των Εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου 
Εργαστηρίου, ειδικότερα.

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

στ. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου.

ζ. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολεί-
ων, σεμιναρίων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.

η. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσό-

δων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους 
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από την 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Επιχειρηματικών, 
Κλαδικών και Περιφερειακών Αναλύσεων τηρούνται 

τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών 
στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, 
κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και εξο-
πλισμού, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο με-
ταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και 
εξερχομένων εγγράφων.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, τα οποία κρίνονται απα-
ραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου 
ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Επιχει-
ρηματικών, Κλαδικών και Περιφερειακών Αναλύσεων». 
Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι 
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον 
εσωτερικό «Εργαστήριο Επιχειρηματικών, Κλαδικών και 
Περιφερειακών Αναλύσεων» και έχει ως έμβλημα στα 
έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

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

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 16 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ  
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*02033771008180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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