
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 863/Φ20  
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστη-

μιακού ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Ελληνι-

κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Συνεδρίαση 20/06-02-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.A’/ 

06.09.2011), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 

04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 34 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α’/07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/ 
11.05.2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α’/ 
08.12.2014), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112/τ.Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την 319/Φ20/16.05.2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) 
απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου με θέμα «Συγκρότηση της Συγκλήτου του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

8. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, στη 
συνεδρίαση με αρ. πράξης 13/17.10.2019, με θέμα «Συ-
γκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνη-
τικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του ΕΛΜΕΠΑ».

9. Την με αριθ. 206997/Ζ1/27.11.2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
633/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30.11.2017), με την οποία διαπιστώθηκε 

η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
(τέως) ΤΕΙ Κρήτης.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφάσισε:

Την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1 
Επωνυμία και Λειτουργία

1. Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ιδρύθη-
κε με την παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
70/τ.Α’/07.05.2019) και λειτουργεί ως διακριτή ακαδη-
μαϊκή μονάδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου (ΕΛΜΕΠΑ), με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, υπό την 
εποπτεία της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου.

2. Η επωνυμία του είναι «Πανεπιστημιακό Ερευνητι-
κό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου», με ακρωνύμιο Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και η διεθνής 
επωνυμία του είναι «Hellenic Mediterranean University 
Research Center», με ακρωνύμιο H.M.U.R.C.

3. Η λειτουργία του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ διέπεται από τον 
ιδρυτικό του νόμο, τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι., τη νομο-
θεσία για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την 
καινοτομία (όπως αυτή εξειδικεύεται για τα Α.Ε.Ι.), τους 
όρους του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας (Ε.Κ.Λ.) και τις αποφάσεις της Διοίκησης του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ και της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου.

4. Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου εκπροσωπεί νομίμως το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ στις 
σχέσεις του με διοικητικές, δικαστικές και άλλες αρχές, 
καθώς και τρίτους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 2 
Αποστολή και Σκοποί

1. Το Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ έχει αποστολή την ανάπτυξη και 
την προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της καινο-
τομίας καθώς και την καλλιέργεια της αριστείας και του 
πολιτισμού προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομικής 
ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου της χώρας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ αποσκοπεί:
α) στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
β) στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας,
γ) στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων,
δ) στην παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτι-

κούς φορείς,
ε) στην εκπαίδευση και πρακτική άσκηση,
στ) στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους ερευνη-

τικούς φορείς,
ζ) στην ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και 

συμβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς 
φορείς.

Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ επιδιώκει να συμβάλλει:
α) στην ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυόμενης 

αριστείας,
β) στη διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας, στη μετα-

φορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και στην προώθηση 
της καινοτομίας,

γ) στη δημιουργία, αξιοποίηση, συντήρηση και επέκτα-
ση ερευνητικών υποδομών υψηλής ποιότητας,

δ) στην αποτελεσματική αλληλεπίδραση εκπαίδευσης 
και έρευνας, συμμετέχοντας στον ενιαίο χώρο ανώτα-
της εκπαίδευσης και έρευνας και στον ευρωπαϊκό χώρο 
έρευνας,

ε) στη διάχυση της γνώσης και την προβολή των επι-
στημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων,

στ) στην προσέλκυση επιστημόνων εγνωσμένου κύ-
ρους και στην αναστροφή της διαρροής πνευματικού 
κεφαλαίου, αλλά και στην ενίσχυση της ροής νέων-ερευ-
νητών,

ζ) στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην απασχόληση,
η) στην κοινωνική, οικονομική, ενεργειακή και περι-

βαλλοντική πολιτική της χώρας.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και επιδι-

ώξεων, το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, εν συνόλω ή μέσω των Ινστι-
τούτων του:

α) υλοποιεί ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμ-
ματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες 
προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,

β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιο-
ποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,

γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, την ελληνική 
κυβέρνηση (υπουργεία, γενικές γραμματείες και άλλους 
κυβερνητικούς φορείς) και εν γένει το ελληνικό δημόσιο, 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, άλλα Π.Ε.Κ. κα-
θώς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), 
θεσμοθετημένα Εργαστήρια και Κέντρα Αριστείας των 
Α.Ε.Ι. της χώρας, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φο-
ρείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επιστημονικά ή 
τεχνολογικά πάρκα, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδι-
ωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, συνεταιρισμούς, 
επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών 
υγείας, ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς ή συλλόγους και 
μουσεία και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας 
με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον 
πολιτισμό και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας,

δ) συνεργάζεται με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
(Ι.Κ.Υ.), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(Γ.Γ.Ε.Τ.), το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και γενικότερα φορείς χρηματοδότησης της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομί-
ας, στη χάραξη στρατηγικών χρηματοδότησης της έρευ-
νας και στρατηγικών ανάπτυξης της χώρας συνδεδεμέ-
νες με την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

ε) συνάπτει συμφωνίες με άλλους ερευνητικούς ορ-
γανισμούς για τη δημιουργία Δικτύων και Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας και για την από κοινού ανάπτυξη 
και χρήση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών,

στ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώ-
μονες και δίκτυα εμπειρογνωμόνων σε θέματα που άπτο-
νται των αντικειμένων του,

ζ) αναλαμβάνει την ή συμμετέχει στην οργάνωση συ-
νεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκπαιδευτι-
κών επισκέψεων και δημόσιων συζητήσεων,

η) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ-
ναφή με τους ανωτέρω σκοπούς και στόχους.

4. Η λειτουργία του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ στηρίζεται σε ένα 
σύνολο συμβατών αξιών, τις οποίες προϋποθέτει και 
καλλιεργεί η ερευνητική δραστηριότητα. Οι αρχές αυτές 
είναι οι εξής: α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης 
και έρευνας, β) η ελευθερία της σκέψης και η ελεύθερη 
διακίνηση των ιδεών, γ) η αξιοκρατία, δ) η αξιολόγηση, 
ε) η διαφάνεια και η λογοδοσία, στ) η συμμετοχή και η 
συνεργασία, ζ) η ηθική και η δεοντολογία της έρευνας, 
η) η ισότητα των φύλων, θ) ο σεβασμός των δικαιωμά-
των του ανθρώπου και του πολίτη, ι) ο σεβασμός και η 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας 
και της πανίδας.

Άρθρο 3
Διάρθρωση - Οργανωτική Δομή - Υπηρεσίες

1. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ αποτελείται από τα εξής Ινστι-
τούτα:

α) Αναδυόμενων Τεχνολογιών, με έδρα το Ηράκλειο και 
διεθνή επωνυμία "Institute of Emerging Technologies",

β) Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, με έδρα το Ρέθυ-
μνο και διεθνή επωνυμία "Institute of Plasma Physics 
& Lasers",

γ) Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 
με έδρα το Ηράκλειο και διεθνή επωνυμία "Institute of 
Energy, Environment and Climate Change",

δ) Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστρο-
φών, με έδρα τα Χανιά και διεθνή επωνυμία "Institute 
of Physics of the Earth's Interior and Geohazards",

ε) Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και 
Τουρισμού, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και διεθνή επω-
νυμία "Institute of Economic Analysis, Entrepreneurship 
and Tourism", 

στ) Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, με έδρα το 
Ηράκλειο και διεθνή επωνυμία "Institute of Agri-food 
and Life Sciences".

2. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ έχει λειτουργική 
αυτοτέλεια για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 
των ερευνητικών, επιστημονικών και τεχνολογικών ανα-
γκών που θεραπεύει και δύναται να διαρθρώνεται σε 
Τομείς Έρευνας ανάλογα με τις ειδικές του ανάγκες για 
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τη βέλτιστη υποστήριξη των ερευνητικών του δραστη-
ριοτήτων.

Οι Τομείς Έρευνας, ως επιμέρους επιστημονικές-ερευ-
νητικές μονάδες ενός Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, 
διεξάγουν έρευνα σε εξειδικευμένα ερευνητικά αντικεί-
μενα και επιστημονικές περιοχές του Ινστιτούτου και 
αποτελούν πόλους ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμέ-
νης έρευνας και παραγωγής γνώσης.

Οι Τομείς Έρευνας Ινστιτούτου αποβλέπουν στους 
εξής στόχους: α) εκπόνηση μελετών και συμμετοχή 
στην υλοποίηση ερευνητικών έργων ή προγραμμάτων, 
β) ανάπτυξη διατάξεων και υποδομών για την υποστή-
ριξη της έρευνας, δημιουργία ή συλλογή, ανάλυση και 
επεξεργασία δεδομένων και δόμηση προτύπων και θεω-
ριών, γ) ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διασύνδεση του 
Ινστιτούτου και του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ με την Πολιτεία και 
κατά περίπτωση φορείς της παραγωγής, της οικονομίας 
και της κοινωνίας, δ) οργάνωση δράσεων και εκδηλώ-
σεων για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η διάρθρωση Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ σε Το-
μείς Έρευνας αποφασίζεται, τροποποιείται ή καταργείται 
από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, ύστερα από τεκ-
μηριωμένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Ινστιτούτου (Σ.Ε.Ι.) που περιλαμβάνει τον καθορισμό των 
δραστηριοτήτων τους και όλες τις λεπτομέρειες υλικο-
τεχνικών υποδομών και στελέχωσης.

Σε κάθε Τομέα Έρευνας, η Σ.Ε.Ι. ορίζει μέλος του Ινστι-
τούτου ως επικεφαλής του, με διετή θητεία που μπορεί 
να ανανεώνεται. Ο επικεφαλής Τομέα Έρευνας έχει προ-
σόντα μέλους Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ή Τομείς Έρευνας αυ-
τών δύνανται να συνδέονται στενά με θεσμοθετημένα 
Εργαστήρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 
στη βάση της ισχυρής συνάφειας ή συμπληρωματικότη-
τας των αντικειμένων τους και της βέλτιστης εξυπηρέτη-
σης των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Στις περι-
πτώσεις αυτές συνάπτονται και συμφωνούνται από τις 
οικείες διοικήσεις τους Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας 
(Ε.Π.Σ.) που εγκρίνονται από τη Σύγκλητο, ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. - ΕΛΜΕΠΑ 
και της Κοσμητείας ή της Συνέλευσης Τμήματος, ανάλογα 
με το που ανήκει το Εργαστήριο.

4. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και τα Ινστιτούτα του στεγάζονται 
και λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου. Με απόφαση της Συγκλήτου 
παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και στα Ινστιτούτα 
του χώροι, υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

5. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του 
Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και σύμφωνη γνώμη της 
Συγκλήτου του Ιδρύματος, ιδρύονται, μετονομάζονται, 
συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.

β) Στην περίπτωση κατάργησης Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ, η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται 
αυτοδικαίως και χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης με-
ταβίβασης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το 
οποίο τις κατανέμει με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα 
από εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ. 

γ) Εάν Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ αδρανεί ή συ-
ντρέχουν άλλοι λόγοι, δύναται να τίθεται σε αναστολή 
λειτουργίας με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, 
ύστερα και από τεκμηριωμένη εισήγηση του Συμβουλίου 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, εάν το τελευταίο έχει συγκροτηθεί 
σε σώμα.

δ) Στην περίπτωση κατάργησης ή διάλυσης του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ, η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχε-
ται αυτοδικαίως και χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης 
μεταβίβασης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 
το οποίο τις κατανέμει με απόφαση της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος.

6. α) Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ διαθέτει Κεντρική Γραμμα-
τεία, που αντιστοιχεί διοικητικά σε Τμήμα, με γραφεία 
στις έδρες των Ινστιτούτων. Η Κεντρική Γραμματεία του 
Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ είναι αρμόδια για όλα τα θέματα διοικη-
τικής μέριμνας που αφορούν στη λειτουργία του Π.Ε.Κ. 
και των Ινστιτούτων του.

β) Η Κεντρική Γραμματεία του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ λειτουρ-
γεί για την κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των 
Ινστιτούτων του, την αρμονική συνεργασία με τους ενδε-
χόμενους Τομείς Έρευνας των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. και 
τη δυνατότητα ελέγχου ή ανασχεδιασμού των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών. Παρέχει άμεσες υπηρεσίες διοικητικής 
υποστήριξης στα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ., συνεργαζόμενη 
με τα εξουσιοδοτημένα όργανα των Ινστιτούτων (Διευ-
θυντές, Συντονιστικές Επιτροπές, επικεφαλής Τομέων 
Έρευνας, κ.λπ.) στο πλαίσιο νόμων, αποφάσεων και δι-
αταγμάτων και των αποφάσεων του Συμβουλίου του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

7. Η οργάνωση και η διάρθρωση της Κεντρικής Γραμ-
ματείας, τα αντικείμενα διοικητικής μέριμνας και οι αρ-
μοδιότητες, ο τρόπος και οι διαδικασίες στελέχωσης 
της, η σταδιακή στελέχωση και λειτουργία της, όπως 
και η αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση της, ανάλο-
γα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των Ινστιτούτων 
και τις λειτουργικές και διοικητικές ανάγκες του Π.Ε.Κ., 
τα θέματα επιστημονικού - τεχνικού, διοικητικού και 
λοιπού βοηθητικού προσωπικού (αριθμός, κατανομή, 
ειδικότητες, καθήκοντα, προσόντα, αποδοχές, ωράριο 
και τήρηση αυτού, άδειες, θέματα εσωτερικής μετακί-
νησης, αποχώρησης - συνταξιοδότησης, κ.λπ.) και κάθε 
άλλο ρυθμιστικό ή κανονιστικό θέμα που αφορά την 
οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Γραμματείας 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ρυθμίζονται με τον Οργανισμό και 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4 
Αντικείμενα - Στόχοι των Ινστιτούτων

1. Το Ινστιτούτο Αναδυόμενων Τεχνολογιών, με έδρα 
το Ηράκλειο, δραστηριοποιείται στις ακόλουθες ερευ-
νητικές περιοχές και γνωστικά αντικείμενα:

• πολυδιάστατη εκτύπωση
• προηγμένες γενιές δικτύωσης
• αισθητήρες και διαδίκτυο των αντικειμένων
•  προηγμένα, έξυπνα και λειτουργικά υλικά και νανο-

ϋλικά
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• εκτυπωμένα, εύκαμπτα και οργανικά ηλεκτρονικά
• μικροηλεκτρονική και ενσωματωμένα συστήματα
• συλλογή παραγωγή και αποθήκευση χαμηλής ισχύος
• ηλεκτροκίνηση και αυτόνομη κίνηση
• μηχατρονικά συστήματα και ρομποτική
• τεχνητή νοημοσύνη
•  τεχνολογία και βιομηχανικές εφαρμογές της φωτο-

νικής και laser
• διάχυτη υπολογιστική
•  επαυξημένοι κόσμοι και ευφυείς εφαρμογές εικονικής 

πραγματικότητας
• βιοϊατρική τεχνολογία
2. Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, με 

έδρα το Ρέθυμνο, δραστηριοποιείται στις ακόλουθες 
ερευνητικές περιοχές και γνωστικά αντικείμενα:

α) Αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας λέιζερ με 
ύλη και πλάσμα: υπερυψηλής έντασης μαγνητικά πε-
δία, φυσική και τεχνολογία υπερβραχέων και ισχυρών 
δευτερογενών πηγών ηλεκτρομαγνητικής και σωματι-
διακής ακτινοβολίας δημιουργούμενων από λέιζερ και 
εφαρμογές τους, ανάπτυξη διαγνωστικών λέιζερ για 
πλάσμα και υλικά, δημιουργία και μελέτη υπερυψηλής 
συχνότητας ακουστικών κυμάτων μέσω λέιζερ, προσο-
μοιώσεις αλληλεπίδρασης λέιζερ με ύλη, τεχνολογία και 
ασφάλεια υπερβραχέων και ισχυρών παλμικών πηγών 
λέιζερ, ιατρικές και βιοϊατρικές εφαρμογές ακτινοβολίας 
παραγόμενης από λέιζερ,

β) Οπτοηλεκτρονική: ανάπτυξη και μελέτη οπτοηλε-
κτρονικών παλμικών διατάξεων/πηγών πλάσματος και 
της παραγόμενης ηλεκτρομαγνητικής και σωματιδιακής 
ακτινοβολίας ισχύος (X-pinch, Z-pinch, Plasma Focus), 
μελέτη της συμπεριφοράς του παραγόμενου πλάσματος, 
εφαρμογές στην απεικόνιση μικροδομών, στην ανίχνευ-
ση υλικών, ιατρικές και βιοϊατρικές εφαρμογές, προστα-
σία από ακτινοβολία υψηλής ενέργειας, ανάπτυξη ηλε-
κτρονικών διατάξεων και ενισχυτών σήματος, ανάπτυξη 
διαγνωστικών για τη μελέτη του πλάσματος,

γ) Οπτοακουστική: πιστοποίηση ποιότητας μουσικών 
οργάνων με τη χρήση συμβολομετρικών τεχνικών λέι-
ζερ, οπτικά μικρόφωνα, ανίχνευση δονήσεων και μικρο-
ατελειών/μικροασυνεχειών με οπτοακουστικές τεχνικές, 
ακουστικές πηγές με χρήση λέιζερ/ιατρικές-βιοϊατρικές 
εφαρμογές, και

δ) Προσομοιώσεις και μηχανολογικές κατασκευές: 
προσομοιώσεις κατασκευών, φαινομένων και κατεργα-
σιών με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους (FEM, CAD, 
CAM), ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανολογικών συ-
στημάτων (CAE - FEM, CAD/CAM, manufacturing).

3. Το Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, με έδρα το Ηράκλειο, δραστηριοποιείται 
στους ακόλουθους τομείς έρευνας και γνωστικά αντι-
κείμενα:

• Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: ηλεκτρικές εγκα-
ταστάσεις χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, δίκτυα και 
υποσταθμοί χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, διηλε-
κτρικά υλικά, εξοπλισμός υψηλής τάσης και μετρήσεις, 
ηλεκτρονικά ισχύος και εφαρμογές τους, συστήματα φω-
τισμού, ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα και μηχανές, 
ηλεκτροκίνηση, διαχείριση και αποθήκευση ενέργειας, 

μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης και λειτουργία ρυθμι-
ζόμενων ή μη αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: παραγωγή και διαχεί-
ριση ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., φωτοβολταϊκά 
ενεργειακά συστήματα, αιολικά ενεργειακά συστήματα, 
ενεργειακά συστήματα βιομάζας, γεωθερμίας, κυμάτων, 
παλιρροϊκής ενέργειας, υδραυλικής ενέργειας, διασυν-
δεδεμένα και αυτόνομα συστήματα, ηλιακά ενεργειακά 
συστήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας, εφαρμογές 
συστημάτων ΑΠΕ, ενσωμάτωση ενεργειακών συστημά-
των ΑΠΕ σε κτήρια.

• Συνδυασμένα συστήματα ηλεκτρικής/θερμικής ενέρ-
γειας: συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερ-
μότητας, υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής/θερ-
μικής ενέργειας, τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής/
θερμικής ενέργειας, ηλιακά θερμικά συστήματα, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης, συστήματα τρι-παραγωγής, 
τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου, τεχνολογίες εξοικο-
νόμησης ενέργειας.

• Διαχείριση φυσικών πόρων κάτω από συνθήκες αβε-
βαιότητας και κλιματικής αλλαγής: στατιστική ανάλυση 
χρονοσειρών γεωπονικού ενδιαφέροντος, συστήματα 
μηχανικής μάθησης και μαθηματικά μοντέλα πρόβλε-
ψης. Μελέτη επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 
αγροτική παραγωγή. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστη-
μάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στην Αγροτική Παρα-
γωγή. Πειραματική προσομοίωση συνθηκών κλιματικής 
αλλαγής.

• Ενεργειακή αξιοποίηση βιο-αποβλήτων, αγροτοβι-
ομηχανικών αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων: 
διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων με σκοπό την 
παραγωγή ενέργειας. Προσδιορισμός δυναμικού γεωρ-
γικών αποβλήτων, προσδιορισμός χαρακτηριστικών βι-
ομάζας και στοιχειακή ανάλυση γεωργικών αποβλήτων. 
Ανάλυση διεργασιών επεξεργασίας της βιομάζας όπως 
η καύση και η βιολογική διεργασία της αναερόβιας χώ-
νευσης. Αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με 
την τεχνολογία της ηλιακής ξήρανσης για την παραγωγή 
στερεών καυσίμων. Αναερόβια επεξεργασία υγρών και 
στερεών γεωργικών οργανικών υπολειμμάτων με τελικό 
προϊόν το βιοαέριο και την παραγωγή ενέργειας.

• Διαχείριση υγρών αποβλήτων: επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτο-
βάθμια επεξεργασία), συστήματα ενεργού ιλύος - φυσικά 
συστήματα επεξεργασίας - προχωρημένες οξειδωτικές 
μέθοδοι. Επεξεργασία αναδυόμενων ρύπων. Επαναχρη-
σιμοποίηση υγρών αποβλήτων για άρδευση και ανάγκες 
θρέψης.

• Διάδοση επιφανειακής και υπεδάφιας ρύπανσης: τα-
ξινόμηση και αξιολόγηση γεω-δεδομένων, επεξεργασία 
και απεικόνιση γεω-δεδομένων (π.χ. χωρική ανάλυση 
και συσχετισμοί παραμέτρων), προσομοίωση διάδοσης 
ρύπανσης (πετρελαιοκηλίδες, βαρέα μέταλλα κ.λπ.), αξι-
ολόγηση και προτάσεις μεθοδολογιών βελτίωσης δεδο-
μένων και εξαγωγής πληροφορίας.

4. Το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γε-
ωκαταστροφών, με έδρα τα Χανιά, δραστηριοποιείται 
στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές και γνωστικά αντι-
κείμενα:
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• παρακολούθηση σεισμικής δραστηριότητας,
• παρακολούθηση ισχυρής εδαφικής κίνησης,
•  παρακολούθηση γεωδαιτικών κινήσεων και τεκτονι-

κών παραμορφώσεων,
• μελέτη των σεισμικών ακολουθιών,
•  πολυπαραμετρική μελέτη των σεισμικών φαινομέ-

νων,
• φυσική της σεισμικής εστίας,
• σεισμοτεκτονική,
• σεισμοηλεκτρομαγνητισμός,
• σύζευξη λιθόσφαιρας - ατμόσφαιρας - ιονόσφαιρας,
• πρόγνωση των σεισμών,
•  πολυκλαδική χωροχρονική εκτίμηση και διαχείριση 

της σεισμικής επικινδυνότητας,
• μικροζωνικές μελέτες,
•  παραμόρφωση και δομή του φλοιού και του άνω 

μανδύα της Γης,
•  μελέτη της δομής του εσωτερικού της Γης με σει-

σμολογικές και γεωφυσικές μεθόδους διασκόπησης,
• μαθηματική προσομοίωση ροών,
• φυσική των γεωυλικών,
• εφαρμογές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών πλη-

ροφοριακών συστημάτων (GIS) στη γεωφυσική, τη σει-
σμολογία και το γεωπεριβάλλον.

Στο Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεω-
καταστροφών εντάσσεται και η Έδρα UNESCO «Φυσικής 
Στερεάς Γης & Μείωσης Κινδύνου από Γεωκαταστροφές 
- "Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction"».

5. To Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματι-
κότητας και Τουρισμού, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, δρα-
στηριοποιείται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές και 
γνωστικά αντικείμενα:

•  Ανάλυση και μελέτη επίκαιρων θεμάτων της Λογι-
στικής.

• Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση.
•  Εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση - τραπεζικές, λο-

γιστικές και οικονομικές εφαρμογές.
•  Ανάλυση Αγορών χρήματος, κεφαλαίου και παρα-

γώγων.
• Ανάλυση αγορών εμπορευμάτων και ενέργειας.
•  Μάρκετινγκ - μάνατζμεντ τουριστικών υπηρεσιών 

και επιχειρήσεων.
• Στρατηγική επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Συμπεριφορά καταναλωτή και ανάλυση δεδομένων.
•  Ηλεκτρονικό εμπόριο - Σύγχρονες μορφές επιχειρη-

ματικότητας.
•  Αστικός - Περιφερειακός σχεδιασμός και οικονομική 

ανάλυση.
• Ηλεκτρονική Επιχειρηματική Ευφυΐα.
• Τεχνολογίες Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
•  Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων με Ανάλυση Δε-

δομένων.
• Διοικητική Επιστήμη και Νέες Τεχνολογίες.
• Διαχείριση Γνώσης με την Επιστήμη Δεδομένων.
6. Το Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, 

με έδρα το Ηράκλειο, δραστηριοποιείται στους ακόλου-
θους τομείς έρευνας και γνωστικά αντικείμενα:

Α) Αγροδιατροφής
• Αμπελοοινική Τεχνολογία: ανάπτυξη καλλιεργητικών 

τεχνικών για τη βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνι-

στικότητας οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών 
αμπελιού. Ανάπτυξη ειδικών οινολογικών τεχνικών.

• Δενδροκομία - Μεσογειακές & Υποτροπικές Καλλιέρ-
γειες: αναγνώριση, καταγραφή και χωρικός προσδιορι-
σμός ποικιλιών και κλώνων. Ανάπτυξη καλλιεργητικών 
τεχνικών για τη βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνι-
στικότητας των παραγόμενων προϊόντων. Μελέτη προ-
σαρμογής Τροπικών και Υποτροπικών ειδών.

• Ελαιοκομία: μελέτη της φυσιολογίας, αγροοικολο-
γικού περιβάλλοντος και επίδρασης καλλιεργητικών 
πρακτικών στην παραγωγή και ποιότητα ελαιοκομικών 
προϊόντων. Μελέτη περιβαλλοντικής προσαρμογής 
ελαιοκομίας σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσαρμογή 
συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιώνων για 
την αντιμετώπιση του δάκου της ελαίας.

• Ανθοκομία: βελτίωση τεχνικών καλλιέργειας, παρα-
γωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, υδροπονικών συστη-
μάτων, μετασυλλεκτικής μεταχείρισης ανθοκομικών και 
καλλωπιστικών φυτών και προστασία του περιβάλλο-
ντος ιδιαιτέρως από τη χρήση των αγροχημικών. Μελέτη 
βιώσιμης ανάπτυξης αυτοφυών/ενδημικών φυτών για 
χρήση στην ανθοκομία και το αστικό πράσινο. Παροχή 
τεχνικής υποστήριξης των μονάδων παραγωγής για την 
προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

• Αρωματικά, Φαρμακευτικά, Αρτυματικά Φυτά: μελέτη 
χωρικού προσδιορισμού υφιστάμενων πληθυσμών. Ανά-
πτυξη των τεχνικών καλλιέργειας και παραγωγή εγγυη-
μένου και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

• Αστικό και Περιαστικό Πράσινο: σύσταση και βελ-
τιστοποίηση προδιαγραφών και καινοτόμων μεθοδο-
λογιών εγκατάστασης διαχείρισης αστικού πρασίνου, 
αθλητικών χλοοταπήτων, φυτεμένων δωμάτων, κάθετων 
κήπων και μεταφύτευσης φυτών μεγάλου μεγέθους.

• Αρχιτεκτονική Τοπίου: μελέτες σχεδιασμού και βελ-
τιστοποίηση μεθοδολογιών εκτίμησης, ανάλυσης και 
αποκατάστασης Τοπίου. Πιστοποίηση υλικών και εργα-
σιών Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

• Λαχανοκομία: ανάπτυξη αειφορικών συστημάτων 
καλλιέργειας λαχανοκομικών ειδών για την παραγωγή 
ασφαλών τροφίμων, υψηλής θρεπτικής αξίας, την ελαχι-
στοποίηση των επιδράσεων της γεωργίας στο περιβάλ-
λον και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. 
Αναζήτηση νέων καλλιεργειών και ανάδειξη της διατρο-
φικής αξίας λαχανευόμενων ειδών.

• Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού: ανάπτυξη 
καινοτόμων μεθοδολογιών και δημιουργία πρωτοκόλ-
λων μαζικής παραγωγής εγγυημένου φυτικού πολλα-
πλασιαστικού υλικού με in vitro τεχνολογίες. Συλλογή, 
διάσωση, διατήρηση και εξυγίανση μολυσμένων γηγε-
νών ποικιλιών για τη δημιουργία μητρικού υγιούς πολ-
λαπλασιαστικού υλικού.

• Μετασυλλεκτική Τεχνολογία και Ποιότητα Αγροτι-
κών προϊόντων: ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή 
μεθόδων και τεχνικών βελτίωσης και διατήρησης της 
ποιότητας και στην βέλτιστη παραγωγή εξαιρετικά παρ-
θένου ελαιόλαδου, αμπελοοινικών προϊόντων, φρούτων, 
λαχανικών και ανθέων. Καινοτόμος έλεγχος με ολιστική 
προσέγγιση στην εφοδιαστική αλυσίδα.
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• Μελισσοκομία: δημιουργία Γενετικής Τράπεζας με-
λισσοκομικών φυτών. Ολιστική προσέγγιση στην κατα-
πολέμηση των παράσιτων της μέλισσας.

• Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων: έλεγχος ποιότη-
τας τροφίμων. Ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης νοθείας. 
Προσδιορισμός της σύστασης των τροφίμων. Σύνταξη 
φακέλου για αναγνώριση προϊόντων ως Π.Ο.Π. / Π.Γ.Ε. 
Αξιολόγηση μεθόδων παραγωγής, ασφαλών τροφίμων 
υψηλής ποιότητας, με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
τους στο περιβάλλον.

• Αγροοικολογία και συστήματα οικολογικής παρα-
γωγής: μελέτες βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων και 
διαχείρισης αγροοικοσυστημάτων και σύνταξη διαχειρι-
στικών σχεδίων τους. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έρ-
γων υποδομών σε αγροικοσυστήματα και στο αγροτικό 
τοπίο. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διάδοση συστημάτων 
οικολογικής παραγωγής / βιολογικής γεωργίας και αει-
φόρων συστημάτων τροφίμων.

• Γεωργία Ακριβείας - Γεωργικές κατασκευές: σχεδια-
σμός γεωργικών κατασκευών, αυτοματισμών και αισθη-
τήρων για ανάπτυξη γεωργικής παραγωγής χαμηλών 
εισροών.

• Φυτοπροστασία: μελέτη καινοτόμων μεθόδων φυτο-
προστασίας στα καλλιεργητικά συστήματα και επιδρά-
σεων στο περιβάλλον και σε ωφέλιμους οργανισμούς. 
Μελέτες διάγνωσης, αξιολόγησης και διερεύνησης της 
ανθεκτικότητας σε φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. 
Μοριακή διάγνωση φυτοπαρασίτων. Επισκοπήσεις για 
επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας. Διάχυση γνώσης 
μέσω εκπαιδεύσεων.

• Γενετική Βελτίωση και Μοριακή Βιοτεχνολογία Φυτών 
και Μικροοργανισμών: δημιουργία εγγυημένης Γενετι-
κής Τράπεζας ενδημικών ειδών. Μοριακή Ταυτοποίηση 
οργανισμών. Μελέτη φυτικών βιοενεργών ουσιών μέσω 
συνθετικής βιολογίας. Ανάλυση και προσδιορισμός της 
σύστασης αιθέριων ελαίων και μεταβολιτών. Μελέτη 
Βιοσυσσώρευσης και Βιοεξυγίανσης βαρέων μετάλλων.

• Διαχείριση φυσικών πόρων: διαχείριση και εξυγίανση 
των προβληματικών εδαφών. Διαχείριση φυσικών πό-
ρων και γεω-περιβαλλοντικών δεδομένων με τη χρήση 
συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, τηλεπισκόπη-
σης και μη- επανδρωμένων αεροσκαφών. Μοντελοποίη-
ση φυσικών πόρων για τη βέλτιστη αξιοποίηση.

• Γεωργική υδραυλική και υδρογεωλογία: μελέτη 
υδραυλικών χαρακτηριστικών των εδαφών, σχεδιασμός 
αντλητικών συστημάτων και έξυπνων συστημάτων άρ-
δευσης. Ολοκληρωμένη διαχείριση και έλεγχος ποιό-
τητας αρδευτικών υδάτων. Μελέτη διαθεσιμότητας και 
κατάστασης υπογείων υδάτων με τη χρήση γεωφυσικών 
μεθόδων.

• Αξιοποίηση βιο-αποβλήτων, αγροτοβιομηχανικών 
αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων στην αγροκτη-
νοτροφική παραγωγή: Τεχνολογία της ηλιακής ξήρανσης 
για τη βέλτιστη παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και 
κόμποστ, καθώς και μετατροπή τροφικών υπολειμμάτων 
σε ζωοτροφές.

• Κυκλική Οικονομία και Αγροτική Παραγωγή
Β) Επιστημών Ζωής
• Επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας: κλινική κοινωνι-

κή εργασία, κοινοτική εργασία. Σχεδιασμός-αξιολόγηση 

κοινωνικών προγραμμάτων. Μελέτες Οργανισμών Υγείας 
και Κοινωνικής Φροντίδας. Αντικαταπιεστική κοινωνική 
εργασία. Διαπολιτισμικότητα - Μεταναστευτικό και προ-
σφυγικό. Κοινωνική Εργασία με παιδιά-εφήβους-Σχολική 
κοινωνική εργασία. Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις 
κρίσης στην οικογένεια, κοινωνική εργασία στον τομέα 
υγείας-ψυχικής υγείας. Κοινωνική Εργασία, Ανάγκες Υγεί-
ας και Κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένα και ανάπη-
ρα άτομα. Κοινωνική Εργασία στο χώρο της Δικαιοσύνης. 
Μελέτη Συμπεριφοράς και Οδικής Ασφάλειας. Πρόληψη 
συμπεριφορών οδηγικής διακινδύνευσης - Προαγωγή.

• Ψυχολογία: διαπροσωπικές σχέσεις ατόμων, ζευγα-
ριών και οικογενειών, γονέων-παιδιών. Επιθετικές και 
βίαιες σχέσεις. Ψυχοπαθολογία και ψυχικές διαταραχές. 
Ψυχοκοινωνική στήριξη, ψυχοθεραπευτικές και άλλες 
ψυχολογικές παρεμβάσεις. Μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, δίκτυα και προβλήματα χρήσης (internet addiction, 
cyberstalking, grooming κ.ά.). Χρόνια νοσήματα και ευά-
λωτες ομάδες - ποιότητα ζωής χρόνιων ασθενών. Αντιμε-
τώπιση καταστάσεων κρίσης και μαζικών καταστροφών. 
Θετική Ψυχολογία.

• Έρευνα και Εκπαίδευση στις Επιστήμες Υγείας: επι-
δημιολογία νοσημάτων. Προσδιοριστές υγείας. Παρά-
γοντες κινδύνου. Εκτίμηση αναγκών υγείας. Πρωτογε-
νής, Δευτερογενής και Τριτογενής πρόληψη. Δημόσια 
Υγεία. Περιβαλλοντική - Αναπαραγωγική υγεία. Παροχή 
ολιστικής φροντίδας υγείας. Χρόνια νοσήματα. Νοση-
λευτική πρακτική σε τρία επίπεδα παροχής φροντίδας 
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια). Ανάπτυξη 
και Αξιολόγηση δεικτών έκβασης υγείας ασθενών. Ανά-
πτυξη κατευθυντηρίων οδηγιών και θεραπευτικών πλά-
νων. Επείγουσες καταστάσεις - Αντιμετώπιση μαζικών 
καταστροφών. Χρήση της προσομοίωσης και ανάπτυξη 
κλινικών δεξιοτήτων - ικανοτήτων επαγγελματιών υγεί-
ας. Συμβουλευτική - Εκπαίδευση των φροντιστών υγείας. 
Παροχή κατ' οίκον φροντίδας. Επιμόρφωση επαγγελμα-
τιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας και Εκπαίδευση σε 
τεχνολογικό εξοπλισμό. Οργάνωση, σχεδιασμός, προ-
γραμματισμός και διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Ποιότητα 
Νοσηλευτικής Φροντίδας και υπηρεσιών υγείας.

• Επιστήμες Διατροφής και Διαιτολογίας: εφαρμοσμένη 
Διατροφή - Διαιτητική. Σύσταση Σώματος Ανθρώπου- 
Ανθρωπομετρία. Κλινική Διατροφή και Διαιτολόγια. 
Κοινοτική Διατροφή και Δημόσια Υγεία. Υγιεινή Δια-
τροφή - Κρητική Δίαιτα. Μεσογειακή/Κρητική διατροφή 
και άλλα υγιεινά πρότυπα διατροφής για πρόληψη και 
αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων. Ευζωία, Άσκηση και 
Διατροφή. Ανθρωπολογία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, 
Πολιτισμός, Οικονομία, και Πολιτική της Διατροφής. Υγι-
εινή Τροφίμων. Γαστρονομία, Μαζική Εστίαση και Υπη-
ρεσίες Διατροφής.

• Βιομετρία - Βιοστατιστική - Επιδημιολογία - Πληρο-
φορική: επιδημιολογικές μελέτες και ανάπτυξη μεθό-
δων και ανάλυση δεδομένων και ερωτηματολογίων στις 
Επιστήμες Ζωής και την Αγροδιατροφή. Επιδημιολογία 
της παχυσαρκίας, του διαβήτη, της δυσλιπιδαιμίας και 
άλλων χρόνιων νοσημάτων. Ανάπτυξη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με έμφαση σε συστή-
ματα διαχείρισης της ποιότητας της ζωής. Εφαρμογές 
Πληροφορικής στη Διαιτητική.
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Άρθρο 5 
Αρμοδιότητες Οργάνων Διοίκησης 
του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων

1. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ διοικείται από Συμβούλιο, το 
οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια 
Βίου Εκπαίδευσης του ΕΛΜΕΠΑ, ως Πρόεδρο, τον Αντι-
πρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη.

Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ διοικείται από τον 
Διευθυντή του Ινστιτούτου και από τριμελή Συντονιστική 
Επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος, ο Διευθυ-
ντής του Ινστιτούτου.

Οι επικεφαλής των ενδεχόμενων Τομέων Έρευνας εί-
ναι επιτελικά όργανα, για την εύρυθμη λειτουργία των 
Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

2. Οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφέρονται στον ιδρυ-
τικό νόμο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ. Πρόσθετες αρμοδιότητες 
ανατίθενται από το Συμβούλιο και, εφόσον έχουν μόνιμο 
χαρακτήρα, περιλαμβάνονται στον παρόντα Ε.Κ.Λ.

α) Πρόσθετες αρμοδιότητες του Συμβουλίου:
αα) χαράσσει την κεντρική ερευνητική, τεχνολογική 

και αναπτυξιακή πολιτική του Π.Ε.Κ. -ΕΛΜΕΠΑ, λαμβά-
νοντας υπόψη τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
Έρευνας -Τεχνολογίας και συντονίζει τις ερευνητικές 
κατευθύνσεις των Ινστιτούτων, 

αβ) εγκρίνει το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρό-
γραμμα του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και τον αντίστοιχο ετήσιο 
προϋπολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ και την, ανά δύο έτη, έκθεση απολογισμού του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ,

αγ) λαμβάνει αποφάσεις και μέτρα για την ταχεία, 
αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των 
δραστηριοτήτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και ιδιαιτέρως των 
ερευνητικών έργων και προγραμμάτων των Ινστιτούτων 
του,

αδ) αποφασίζει, τροποποιεί ή καταργεί τη διάρθρωση 
των Ινστιτούτων σε Τομείς Έρευνας, ύστερα από τεκ-
μηριωμένη εισήγηση των οικείων Συντονιστικών Επι-
τροπών, 

αε) κατανέμει στα Ινστιτούτα και στην Κεντρική Γραμ-
ματεία του Π.Ε.Κ. κονδύλια, επιχορηγήσεις, δωρεές, χο-
ρηγίες και έσοδα που διατίθενται για τη λειτουργία του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ,

αστ) καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική για τη διάθε-
ση προϊόντων ή για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους 
από τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, 

αζ) διαθέτει ειδικά βραβεία ή υποτροφίες,
αη) αποφασίζει την πρόσληψη προσωπικού με σύμ-

βαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμ-
βαση ανάθεσης έργου ή με χορηγία (υποτροφία) ή μέσω 
κινητικότητας από άλλες υπηρεσίες του ελληνικού Δημο-
σίου και γενικότερα επιλαμβάνεται και ρυθμίζει οποια-
δήποτε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, αποδοχών 
και πειθαρχίας του προσωπικού όλων των κατηγοριών 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ,

αθ) μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου 
και στους Διευθυντές των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. αρμο-
διότητες, εκτός από εκείνες που για την άσκησή τους 

προϋποθέτουν συλλογική απόφαση, τις οποίες δύναται 
να μεταβιβάζει στις Συντονιστικές Επιτροπές των Ινστι-
τούτων,

αι) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοί-
κηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, η οποία δεν 
έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.

β) Πρόσθετες αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του 
Συμβουλίου:

βα) ορίζει εισηγητές των θεμάτων στις συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, 

ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο το ερευνητικό και ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και τον αντί-
στοιχο ετήσιο προϋπολογισμό και τις οικονομικές κατα-
στάσεις του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ,

βγ) εκπροσωπεί το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ στη Σύγκλητο,
βδ) υπογράφει συμβάσεις προσωπικού, μελέτες σκο-

πιμότητας, εκθέσεις απολογισμού, οικονομικές καταστά-
σεις και κάθε άλλο έγγραφο διοικητικού ή οικονομικού 
χαρακτήρα του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ,

βε) συνυπογράφει με τον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ πρω-
τόκολλα συνεργασίας, προγραμματικές συμφωνίες και 
σύμφωνα κατανόησης του ΠΕΚ- ΕΛΜΕΠΑ, βστ) δύναται 
να μεταβιβάζει, κατά περίπτωση, το δικαίωμα υπογρα-
φής εγγράφων στους Διευθυντές των Ινστιτούτων του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ,

βζ) ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται κάθε 
φορά μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ.

γ) Πρόσθετες αρμοδιότητες της τριμελούς Συντονιστι-
κής Επιτροπής του Ινστιτούτου:

γα) τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Ινστι-
τούτου επικουρούν τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην 
άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του,

γβ) συντάσσει το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρό-
γραμμα του Ινστιτούτου και τον αντίστοιχο ετήσιο προ-
ϋπολογισμό του,

γγ) παρακολουθεί την υλοποίηση του ερευνητικού, 
τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ιν-
στιτούτου και εγκρίνει την, ανά δύο έτη, έκθεση απολο-
γισμού του Ινστιτούτου,

γδ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ 
την ενδεχόμενη διάρθρωση του Ινστιτούτου σε Τομείς 
Έρευνας καθώς και την τροποποίηση ή κατάργηση της 
διάρθρωσης αυτής,

γε) ορίζει τον επικεφαλής σε κάθε ενδεχόμενο Τομέα 
Έρευνας του Ινστιτούτου,

γστ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ τη 
χορήγηση βραβείων ή υποτροφιών,

γζ) ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται κάθε 
φορά μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ.

δ) Πρόσθετες αρμοδιότητες του Διευθυντή Ινστιτού-
του:

δα) μεριμνά, με τη συνδρομή των επικεφαλής των 
Τομέων Έρευνας, για τους χώρους, τις υλικοτεχνικές 
υποδομές και τον εξοπλισμό του Ινστιτούτου,

δβ) μεριμνά, με τη συνδρομή των επικεφαλής των Το-
μέων Έρευνας, για τη στελέχωση του Ινστιτούτου με το 
αναγκαίο προσωπικό,
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δγ) εκτελεί τις αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού 
του Ινστιτούτου και επιλαμβάνεται πρωτοβάθμια, όλων 
των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, αποδοχών και 
πειθαρχίας όλων των κατηγοριών του προσωπικού του 
Ινστιτούτου,

δδ) συγκαλεί την τριμελή Συντονιστική Επιτροπή του 
Ινστιτούτου (Σ.Ε.Ι.) και προεδρεύει αυτής,

δε) εισηγείται στη Σ.Ε.Ι. τον ετήσιο προϋπολογισμό του 
Ινστιτούτου,

δστ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογι-
σμού του Ινστιτούτου, την οποία, με τη σύμφωνη γνώμη 
της Σ.Ε.Ι, υποβάλλει στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ,

δζ) προωθεί την εφαρμογή και την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας,

δη) υπογράφει συμβάσεις και έγγραφα για υποθέσεις 
και θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη λειτουργία και 
τα αντικείμενα του Ινστιτούτου που διευθύνει,

δθ) ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται κάθε 
φορά μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ.

Άρθρο 6 
Επιλογή και Ορισμός Μελών Οργάνων Διοίκησης 
του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων

1. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές και 
τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών των Ινστιτούτων 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ επιλέγονται ύστερα από προκήρυ-
ξη των θέσεων από τον  Πρύτανη του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου, τουλάχιστον ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της θητείας των 
υπηρετούντων. Η θητεία των τελευταίων δύναται να 
παρατείνεται μέχρι τρεις (3) μήνες, εάν καθυστερεί ο 
ορισμός των νέων.

2. Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά τα κριτή-
ρια επιλογής, τα προσόντα σύμφωνα με το νόμο και τα 
πρόσθετα προσόντα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 
3 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία υποβολής, καθώς 
και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που θα πρέπει να κα-
τατεθούν ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους. Η προκή-
ρυξη ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Ελληνι-
κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και δημοσιεύεται μία 
φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ηρακλείου (έδρας 
του ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ και δύο Ινστιτούτων) των Χανίων ή/και 
του Ρεθύμνου ή/και του Αγ. Νικολάου (εδρών  αντίστοι-
χων Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ), καθώς και σε μία 
εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας της Αθήνας. Οι 
υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολ-
λο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

3. Τόσο ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, όσο και οι 
Διευθυντές και τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών 
των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ πρέπει να έχουν 
διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική 
με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία 
στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προ-
γραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελε-
σμάτων της έρευνας.

Τουλάχιστον δύο (2) μέλη της τριμελούς Συντονιστικής 
Επιτροπής Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Α) Πρόσθετα προσόντα Αντιπροέδρου Συμβουλίου 
του Π.Ε.Κ.:

i. μέλος Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου, με προσόντα, όπως ισχύουν, Καθηγητή Α΄ βαθμί-
δας σε γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στα γνωστικά 
αντικείμενα του Π.Ε.Κ.,

ii. με διεθνές κύρος και διεθνείς συνεργασίες και με 
αναγνώριση του συνολικού ερευνητικού του έργου από 
την επιστημονική κοινότητα και ιδιαίτερα εκείνου που 
είναι συναφές με γνωστικά αντικείμενα του Π.Ε.Κ.,

iii. με πλούσιο συγγραφικό έργο σε διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά υψηλού κύρους ή/και διπλώματα ευρε-
σιτεχνίας στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Ε.Κ.,

iv. με αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την 
έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συ-
ντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη 
ερευνητικής και ακαδημαϊκής πολιτικής και την ανάπτυ-
ξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτε-
ρικών χρηματοδοτήσεων,

v. να έχει συμμετάσχει επιτυχώς, ως επιστημονικός 
υπεύθυνος, σε ερευνητικά έργα που εγκρίθηκαν μετά 
από ανταγωνιστική εθνική ή διεθνή διαδικασία και κρίση,

vi. συνεκτιμώνται η αποδεδειγμένη καθοδήγηση νέων 
ερευνητών (μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές) και η συμμετοχή σε συντακτι-
κές επιτροπές διεθνών περιοδικών ή/και σε επιτροπές 
διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, 

vii. με τεκμηριωμένη διοικητική εμπειρία σε θέση ευ-
θύνης,

viii. δεν θα επέλθει η συνταξιοδότησή του κατά τη 
διάρκεια της θητείας του ως Αντιπροέδρου του Συμβου-
λίου του Π.Ε.Κ.

B) Πρόσθετα προσόντα Διευθυντή Ινστιτούτου του 
Π.Ε.Κ.:

i. μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με 
προσόντα, όπως ισχύουν, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας ή Ανα-
πληρωτή Καθηγητή, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές 
με τα γνωστικά αντικείμενα του Ινστιτούτου,

ii. με διεθνείς συνεργασίες στα αντικείμενα του Ινστι-
τούτου και με αναγνώριση του συναφούς ερευνητικού 
του έργου από την επιστημονική κοινότητα,

iii. με ικανό συγγραφικό έργο σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά υψηλού κύρους ή/και διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Ε.Κ.,

iv. με αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την 
έρευνα και τις εφαρμογές της σε γνωστικά αντικείμενα 
του Ινστιτούτου, να συντονίζει δραστηριότητες σε συ-
ναφή πεδία έρευνας  και τεχνολογικής ανάπτυξης και 
να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής 
πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με 
την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων,

v. να έχει συμμετάσχει επιτυχώς, ως επιστημονικός 
υπεύθυνος, σε ερευνητικά έργα που εγκρίθηκαν μετά 
από ανταγωνιστική εθνική ή διεθνή διαδικασία και κρίση,

vi. συνεκτιμώνται η αποδεδειγμένη καθοδήγηση νέων 
ερευνητών (μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές) και η συμμετοχή σε συντακτι-
κές επιτροπές διεθνών περιοδικών ή/και σε επιτροπές 
διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων,
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vii. με τεκμηριωμένη διοικητική εμπειρία σε θέση ευ-
θύνης,

viii. για αλλοδαπούς υποψηφίους: με πολύ καλή γνώση 
της ελληνικής γλώσσας,

ix. δεν θα επέλθει η συνταξιοδότησή του κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του ως Διευθυντή Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.

Γ) Πρόσθετα προσόντα Μέλους Συντονιστικής Επιτρο-
πής Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.:

i. μέλος Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου ή μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής, με προσόντα, όπως ισχύουν, Καθηγητή Α΄ βαθ-
μίδας ή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του 
Ινστιτούτου,

ii. με αναγνώριση του συναφούς ερευνητικού του έρ-
γου από την επιστημονική κοινότητα,

iii. με συγγραφικό έργο σε διεθνή επιστημονικά περι-
οδικά κύρους ή/και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα γνω-
στικά αντικείμενα του Π.Ε.Κ.,

iv. με αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την 
έρευνα και τις εφαρμογές της σε γνωστικά αντικείμενα 
του Ινστιτούτου,

v. να έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε ερευνητικά έργα 
που εγκρίθηκαν μετά από ανταγωνιστική εθνική ή διεθνή 
διαδικασία και κρίση,

vi. συνεκτιμώνται η αποδεδειγμένη καθοδήγηση νέων 
ερευνητών (μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές) και η συμμετοχή σε συντακτι-
κές επιτροπές διεθνών περιοδικών ή/και σε επιτροπές 
διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων,

vii. με τεκμηριωμένη διοικητική εμπειρία,
viii. για αλλοδαπούς υποψηφίους: με πολύ καλή γνώση 

της ελληνικής γλώσσας,
ix. δεν θα επέλθει η συνταξιοδότησή του κατά τη 

διάρκεια της θητείας του ως Μέλους Συντονιστικής Επι-
τροπής Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.

4. Η αξιολόγηση των υποψηφίων, τόσο για τη θέση του 
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, όσο και για τις θέσεις 
των Διευθυντών και των μελών των Συντονιστικών Επι-
τροπών των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, γίνεται από 
μία πενταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη 
Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής και η οποία συγκροτείται αμέσως μετά την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων, 
μαζί με τρία αναπληρωματικά μέλη, με απόφαση της 
Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 
ύστερα από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης θα πρέπει να εί-
ναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, με επίγνωση των 
ερευνητικών αντικειμένων και των επιστημονικών πεδί-
ων ειδίκευσης του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, με επαρκή πείρα σε 
θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας 
και διοίκησης ερευνητικών φορέων ή ερευνητικών ομά-
δων και, ως σύνολο, η σύνθεση της επιτροπής αξιολό-
γησης οφείλει να είναι αντιπροσωπευτική του εύρους 
των αντικειμένων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

5. Η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης συνεδριάζει 
εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Εξετάζει ανά 

θέση όλες τις υποψηφιότητες με βάση τους πλήρεις φα-
κέλους υποψηφιότητας. Για την υποβοήθηση του έργου 
της, η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να διενεργεί δια-
δικασίες συνέντευξης με κάθε υποψήφιο ή/και να ζητά 
συστατικές επιστολές από καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημε-
ρολογιακών ημερών (που δύναται να παραταθεί μέχρι 
το πολύ δέκα επιπλέον ημερολογιακές ημέρες) από την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιοτή-
των, αποφασίζει κατά πλειοψηφία και με αιτιολόγηση της 
ψήφου, την κατάρτιση πίνακα αξιολογικής κατάταξης 
των υποψηφίων ανά θέση που συνοδεύεται από έκθε-
ση αξιολόγησης και πρακτικό επιλογής, τα οποία υπο-
βάλλονται στον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου.

Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν ανά θέση από την 
επιτροπή αξιολόγησης, γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. α) Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή η επιλογή κα-
ταλήξει άγονη ή κενωθεί η θέση για οποιοδήποτε λόγο 
πριν τη λήξη της θητείας, στις ανωτέρω θέσεις, προσω-
ρινά τοποθετούνται, μέλη Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Μεσογει-
ακού Πανεπιστημίου, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο 
και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη και γίνεται εκ νέου 
προκήρυξη το αργότερο εντός ενός ημερολογιακού 
έτους από την ημερομηνία προσωρινού ορισμού.

β) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η δυνατότητα να 
πληρωθεί η Συντονιστική Επιτροπή Ινστιτούτου του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, με μέλη Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α΄ βαθμίδας 
ή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά παρέκκλιση, 
δύναται να συμπληρωθεί με μέλος Δ.Ε.Π. του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, βαθμίδας Επίκουρου Κα-
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστι-
κά αντικείμενα του Ινστιτούτου.

Άρθρο 7
Θητεία και Παύση Μελών Οργάνων 
Διοίκησης του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων

1. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των 
Διευθυντών και των μελών των Συντονιστικών Επιτρο-
πών των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ είναι τριετής, 
με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς προκήρυξη μέχρι 
μία φορά. Η ανανέωση της θητείας πραγματοποιείται 
εγκαίρως με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνει 
υπόψη, κατά περίπτωση, τις εκθέσεις πεπραγμένων του 
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου και των Διευθυντών των 
Ινστιτούτων και τις εκθέσεις απολογισμού του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ και των Ινστιτούτων.

2. Τα μέλη του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και τα 
μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών των Ινστιτούτων 
του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που 
αντιβαίνουν στα συμφέροντα του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και 
οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στο  
Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. τα ίδια συμφέροντά τους, που 
ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, κα-
θώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με 
αυτά του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ. Εφόσον δηλωθεί περίπτωση 
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σύγκρουσης συμφέροντος ή συντρέχει τέτοια περίπτω-
ση κατά τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι σχετικές διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

3. Παύση μελών του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ 
(εξαιρουμένου του Προέδρου του) ή μελών των Συντονι-
στικών Επιτροπών των Ινστιτούτων του, επέρχεται σε πε-
ριπτώσεις που αυτά υποπίπτουν σε σοβαρή παράβαση 
ρητών διατάξεων νόμων ή κανονισμών που διέπουν τη 
λειτουργία του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ή αμελούν συστηματικά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οπότε απαλλάσσο-
νται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Πρύτανη 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από διατύπωση πλήρως αιτιολογημένης 
σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου ή του Συμβουλίου του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ αντίστοιχα.

Άρθρο 8
Λειτουργία Οργάνων Διοίκησης του Π.Ε.Κ. 
και των Ινστιτούτων

1. Αν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ 
προσωρινά ελλείπει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει 
τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο 
του Συμβουλίου.

2. Αν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ προσωρινά ελλείπει ή προσωρινά κωλύεται 
να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από έναν 
από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, κατά προτίμηση 
Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου 
του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

3. Αν Διευθυντής Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ προ-
σωρινά ελλείπει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα 
καθήκοντά του στο Ινστιτούτο που διευθύνει καθώς και 
ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται 
από μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου 
(Σ.Ε.Ι.), το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση 
της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μετα-
ξύ των μελών της. Σε ό,τι αφορά τα καθήκοντά του ως 
μέλος της Σ.Ε.Ι., αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο 
του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

4. Αν μέλος της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής 
Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ προσωρινά ελλείπει ή 
προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του σε 
αυτήν, αναπληρώνεται από μέλος Δ.Ε.Π., Καθηγητή Α΄ 
βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που είναι μέλος του 
Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, με απόφαση του Συμ-
βουλίου του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ.

5. α) Το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ συνεδριάζει 
τακτικά στην έδρα του Π.Ε.Κ. και εκτάκτως όταν υπάρχει 
ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και 
συνέρχεται σε συνεδρίαση το αργότερο εντός πέντε (5) 
ημερών από την ημερομηνία πρόσκλησης. Το Συμβούλιο 
του Π.Ε.Κ. συνεδριάζει επίσης, όταν ζητηθεί με έγγραφη 
αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών προς τον Πρόεδρό 
του, στην οποία προσδιορίζονται και τα θέματα για τα 
οποία ζητείται η έκτακτη σύγκληση. Η πρόσκληση σύ-
γκλησης γίνεται μέσω email.

Τα προς συζήτηση θέματα καταχωρούνται στην 
ημερήσια διάταξη, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον 
δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη του 
Συμβουλίου. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημε-
ρήσια διάταξη δεν συζητούνται, εκτός αν αποφασισθεί 
η συζήτησή τους ομόφωνα από τα παρόντα μέλη του 
Συμβουλίου.

β) Η συμμετοχή και η άσκηση του δικαιώματος ψή-
φου στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ δύναται να γίνει, 
εκτός από τη φυσική παρουσία των μελών του στον τόπο 
διεξαγωγής της συνεδρίασης, εξ’ αποστάσεως με τη χρή-
ση ηλεκτρονικών μέσων και επικοινωνιών.

Το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ βρίσκεται σε απαρ-
τία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα μισά 
του συνολικού αριθμού του. Σε περίπτωση απουσίας 
μελών του Συμβουλίου, τα οποία προσκλήθηκαν εγκαί-
ρως και νομίμως να παραστούν σε συνεδρίασή του, η 
συνεδρίαση του οργάνου θεωρείται νόμιμη εφόσον τα 
υπόλοιπα μέλη σχηματίζουν απαρτία.

γ) Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ τηρούνται πρακτικά από διοικητικό υπάλληλο 
που ασκεί χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου, ο οποίος 
διατίθεται για τον σκοπό αυτόν με απόφαση του Πρυ-
τανικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου.

δ) Το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, δύναται να κα-
λέσει, προς παροχή πληροφοριών ή γνωμοδοτήσεων 
ή προσκόμιση στοιχείων, στελέχη της Κεντρικής Γραμ-
ματείας του Π.Ε.Κ. ή της Διοίκησης ή του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ή μέλη του 
ερευνητικού προσωπικού ή άλλα πρόσωπα, τα οποία 
και αποχωρούν πριν από την έναρξη της σχετικής συ-
ζήτησης και τη λήψη απόφασης.

6. α) Η Συντονιστική Επιτροπή Ινστιτούτου (Σ.Ε.Ι.) του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα, μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία του 
Διευθυντή του Ινστιτούτου.

β) Οι αποφάσεις της Σ.Ε.Ι. λαμβάνονται ομόφωνα ή 
κατά πλειοψηφία των μελών της, εφόσον η απόφαση 
είναι σύμφωνη με την γνώμη του Προέδρου και Διευ-
θυντή του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση διαφωνίας του  
Προέδρου της Σ.Ε.Ι. προς ομόφωνη γνώμη των υπολοί-
πων δύο μελών της Σ.Ε.Ι., ο Διευθυντής του Ινστιτούτου 
υποχρεούται να θέσει το θέμα στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ προς επίλυση της διαφωνίας.

γ) Σε κάθε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ι. τηρούνται περιληπτι-
κά πρακτικά από διοικητικό υπάλληλο του Ινστιτούτου.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέ-
πουν τη λειτουργία συλλογικών οργάνων διοίκησης και 
περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ-
γίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

8. Τα μέλη του Συμβουλίου και τα μέλη των Συντονι-
στικών Επιτροπών των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ 
δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στα 
όργανα αυτά, δύνανται όμως να καλύπτονται από το 
Π.Ε.Κ. τα οδοιπορικά τους έξοδα, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις περί μετακινούμενων της κείμενης νομοθεσίας.
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Άρθρο 9
Σύνθεση και κατηγορίες προσωπικού

1. Το Προσωπικό του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ διακρίνεται σε:
α) Ερευνητικό Προσωπικό των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. 

και
β) Τεχνικό, Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό της 

Κεντρικής Γραμματείας του Π.Ε.Κ., για την εκτέλεση ει-
δικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής, 
για τη διοικητική και οικονομική λειτουργία του Π.Ε.Κ. και 
των Ινστιτούτων του και για την υποστήριξη της έρευνας.

2. α) Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ Προσωπικό του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου.

β) Με απόφαση της Συγκλήτου δύνανται να κατανέ-
μονται στο Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ θέσεις Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που ανήκουν στο Ίδρυμα. 
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται  στα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. 
με απόφαση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ, ύστε-
ρα από τεκμηριωμένες εισηγήσεις των Διευθυντών των 
Ινστιτούτων.

3. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ δύναται να απασχολεί πρόσθετο 
ερευνητικό προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης 
έργου και πρόσθετο επιστημονικό – τεχνικό, διοικητικό 
και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για τις ανάγκες 
των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών δραστηρι-
οτήτων, έργων και προγραμμάτων του.

Άρθρο 10
Ερευνητικό Προσωπικό Ινστιτούτου Π.Ε.Κ.

1. α) Το Ερευνητικό Προσωπικό εκάστου Ινστιτούτου 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ στελεχώνεται, πρωτίστως, από  μέλη 
Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, βάσει 
της συνάφειας του γνωστικού τους αντικειμένου, των 
ερευνητικών τους ενδιαφερόντων και του δημοσιευμέ-
νου επιστημονικού τους έργου, με τα αντικείμενα και 
τους σκοπούς του Ινστιτούτου.

β) Η ένταξη μέλους Δ.Ε.Π. του ΕΛΜΕΠΑ πραγματο-
ποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που 
υποβάλλεται με αναλυτικό βιογραφικό στον Διευθυντή 
του Ινστιτούτου, θετική εισήγηση της Συντονιστικής Επι-
τροπής του Ινστιτούτου, σύμφωνη γνώμη του Συμβουλί-
ου  του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και απόφαση της Συγκλήτου του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

2. α) Στο Ερευνητικό Προσωπικό Ινστιτούτου του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ανήκουν και τα μέλη του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που καταλαμβάνουν 
τις θέσεις Ε.ΔΙ.Π. της  παρ. 2β του άρθρου 9 του παρό-
ντος Ε.Κ.Λ., σύμφωνα με τη διαδικασία διορισμού που 
η  κείμενη, ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για αυτή την 
κατηγορία προσωπικού.

β) Στο Ερευνητικό Προσωπικό Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ εντάσσονται και μέλη Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και μέλη Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) άλλων 
ακαδημαϊκών μονάδων του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρ. 1β του παρόντος άρθρου.

3. α) Στο Ερευνητικό Προσωπικό Ινστιτούτου του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ εντάσσονται και μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,  
Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
Ερευνητές άλλων Ερευνητικών Ινστιτούτων, Κέντρων, 
Φορέων ή Οργανισμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
καθώς και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής, ιδιαιτέρως επιστήμονες με σημαντικό κύρος 
και αναγνωσιμότητα. Το προσωπικό αυτό φέρει τον 
τίτλο του «Αντεπιστέλλοντος Ερευνητή Ινστιτούτου» 
(Affiliated Scientist).

β) Η ένταξη προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου 
πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομέ-
νου που υποβάλλεται με αναλυτικό βιογραφικό στον Δι-
ευθυντή του Ινστιτούτου, θετική εισήγηση της τριμελούς 
Συντονιστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου και απόφαση 
του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

4. α) Το Ερευνητικό Προσωπικό των παραγράφων 1 
έως 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τον πυρήνα του 
ερευνητικού στελεχιακού δυναμικού του Ινστιτούτου, 
είναι τα μέλη του Ινστιτούτου και καλούνται Ερευνητές 
(Researchers) του Ινστιτούτου. Με απόφαση του Συμβου-
λίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, μετά από εισήγηση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου, οι Ερευνητές του 
Ινστιτούτου κατατάσσονται, ανάλογα με τα προσόντα 
τους, στις βαθμίδες:

• Α’ στην οποία αντιστοιχεί ο τίτλος «Διευθυντής Ερευ-
νών» (Research Director),

• Β’ στην οποία αντιστοιχεί ο τίτλος «Κύριος Ερευνητής» 
(Principal Researcher),

• Γ’ στην οποία αντιστοιχεί ο τίτλος «Εντεταλμένος 
Ερευνητής» (Assistant Researcher) και

• Δ’ στην οποία αντιστοιχεί ο τίτλος «Δόκιμος Ερευνη-
τής» (Novice Researcher).

β) Σε επιστήμονες διεθνούς κύρους (Έλληνες ή αλλο-
δαπούς) οι οποίοι είτε αναπτύσσουν ή διατηρούν ενεργή 
συνεργασία με το Ινστιτούτο, είτε διατέλεσαν Διευθυ-
ντές ή ήταν εξέχοντα μέλη του Ινστιτούτου, απονέμεται 
ο τίτλος του «Ομότιμου ή Επίτιμου Μέλους Ινστιτούτου» 
(Institute Honorary Fellow) από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ, ύστερα από ομόφωνη εισήγηση της Συντονι-
στικής Επιτροπής του Ινστιτούτου.

5. α) Οποιοδήποτε μέλος του Ινστιτούτου που έχει ολο-
κληρώσει τις ερευνητικές του υποχρεώσεις καθώς και τις 
όποιες άλλες δεσμεύσεις του έναντι του Ινστιτούτου του 
Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ και του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ εν γένει, δύναται, 
με πλήρως αιτιολογημένη αίτησή του προς τον Διευθυ-
ντή του Ινστιτούτου, είτε να μεταταχθεί στην κατηγορία 
του Συνεργάτη Ερευνητή Ινστιτούτου, είτε να  αιτηθεί τη 
μετακίνησή του σε άλλο Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ, 
είτε να αποχωρήσει από το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

Οι ανωτέρω αλλαγές κατάστασης πραγματοποιού-
νται με απόφαση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, 
ύστερα από έκφραση γνώμης της Συντονιστικής Επι-
τροπής του Ινστιτούτου (Σ.Ε.Ι.). Για τις ανωτέρω περι-
πτώσεις μετακίνησης ή αποχώρησης πρέπει να υπάρχει 
σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.Ι., η οποία στην περίπτωση της 
αποχώρησης αφορά μόνο στο σκέλος της εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων και δεσμεύσεων έναντι του Ινστιτούτου.
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β) Μέλος Ερευνητικού Προσωπικού της παραγράφου 
3 του παρόντος άρθρου, μετατάσσεται στην κατηγορία 
του Συνεργάτη Ερευνητή Ινστιτούτου με απόφαση του 
Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, ύστερα από τεκμηρι-
ωμένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ιν-
στιτούτου.

6. Το Ερευνητικό Προσωπικό του παρόντος άρθρου 
στελεχώνει τους ενδεχόμενους Τομείς Έρευνας  του 
Ινστιτούτου, συνιστά ερευνητικές ομάδες, υποβάλλει 
ερευνητικές προτάσεις, συμμετέχει στην υλοποίηση 
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμά-
των, στην εκπόνηση μελετών και στην παροχή υπηρε-
σιών, χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων 
από διάφορες πηγές αλλά και από ιδίους πόρους του 
Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ.

Άρθρο 11
Συνεργαζόμενο Ερευνητικό 
Προσωπικό Ινστιτούτου Π.Ε.Κ.

1. Το επιπλέον, συνεργαζόμενο Ερευνητικό Προσωπι-
κό εκάστου Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ συνιστούν 
οι Συνεργάτες Ερευνητές. Για την απόδοση του τίτλου 
«Συνεργάτης Ερευνητής» (Adjunct Researcher), οι ενδι-
αφερόμενοι πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακό-
λουθες κατηγορίες:

α) Εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ερευνητές 
άλλων Ερευνητικών Ινστιτούτων, Κέντρων, Φορέων ή 
Οργανισμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και 
μεταδιδάκτορες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής):

αα) για τη συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα για την 
υποβολή ερευνητικής πρότασης στο πλαίσιο συνεργασί-
ας με το Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ή Τομέα Έρευνας 
αυτού,

αβ) για συγκεκριμένη αμισθί συνεργασία με το Ινστι-
τούτο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ή Τομέα Έρευνας αυτού, με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω θα έχουν μεριμνήσει για την 
ασφαλιστική τους κάλυψη,

αγ) για τη δημιουργία νέας δραστηριότητας στο Ινστι-
τούτο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ή σε Τομέα Έρευνας αυτού, για 
την οποία έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω θα έχουν μεριμνήσει για την 
ασφαλιστική τους κάλυψη.

Για την ανωτέρω περίπτωση αα), ο τίτλος ανανεώνεται 
κατ’ έτος και σε περίπτωση χρηματοδότησης του προ-
ταθέντος έργου διατηρείται μέχρι την ολοκλήρωσή του, 
ενώ στις λοιπές περιπτώσεις, ο τίτλος διατηρείται μέχρι 
την ολοκλήρωση του σκοπού.

β) Επισκέπτες (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ή άλλων Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ερευνητές άλλων Ερευνητικών 
Ινστιτούτων, Κέντρων, Φορέων ή Οργανισμών της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής, ομότιμοι ή επίτιμοι Καθηγητές 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με αξιόλογο ερευνη-
τικό έργο, καθώς και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής) που προσκαλούνται από Ινστιτούτο του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ είτε να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένο 
έργο/πρόγραμμα από το οποίο θα αμείβονται για σύντο-

μο χρονικό διάστημα, είτε  να εκπονήσουν έρευνα στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικής ή ερευνητικής άδειας. Ο τίτλος, 
διατηρείται για όλη τη διάρκεια της επίσκεψης με τον 
προσδιορισμό: «Επισκέπτης Συνεργαζόμενος Ερευνη-
τής» (Visiting Adjunct Researcher or Visiting Research 
Fellow).

γ) Φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής πρώτου, 
δευτέρου ή τρίτου κύκλου σπουδών:

γα) προπτυχιακοί φοιτητές για την εκπόνηση πτυχια-
κής εργασίας ή την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 
(training),

γβ) μεταπτυχιακοί φοιτητές για την εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διατριβής,

γγ) υποψήφιοι διδάκτορες για την εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις γα) και γβ), ο τίτλος δια-
τηρείται μέχρι την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας 
ή της πρακτικής άσκησης ή της μεταπτυχιακής διατριβής 
και για την περίπτωση γγ) ο τίτλος ανανεώνεται κατ’ έτος.

2. Για τις περιπτώσεις α) και β) της προηγούμενης πα-
ραγράφου απαιτείται: (i) αίτηση του ενδιαφερόμενου 
συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και (ii) απόφαση του Διευ-
θυντή του Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, με την οποία, 
ανάλογα με τα προσόντα του, κατατάσσεται επίσης σε 
μία από τις βαθμίδες Α’, Β’, Γ’ ή Δ’, όπως οι Ερευνητές του 
Ινστιτούτου.

Άρθρο 12
Εκπόνηση Ερευνητικών Έργων 
και Προγραμμάτων

1. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, 
καθώς και τη διάδοση και  την εφαρμογή των αποτελε-
σμάτων της έρευνας, υλοποιώντας ερευνητικά ή αναπτυ-
ξιακά έργα και προγράμματα και εκπονώντας μελέτες και 
προάγει την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη 
(μεταφορά τεχνογνωσίας – τεχνολογίας) παρέχοντας 
υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προς 
όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

2. «Έρευνα» είναι οποιαδήποτε συστηματική και δη-
μιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την 
επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμ-
βανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού 
και της κοινωνίας, σύμφωνα με διεθνείς αποδεκτές επι-
στημονικές θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών ικα-
νών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα. Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί 
μια εργασία ως ερευνητική είναι η πρωτοτυπία.

«Έρευνα και Ανάπτυξη» είναι η δημιουργική εργασία 
που καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της 
εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματοποιείται σε συ-
στηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος 
της γνώσης και η χρήση του αποθέματος αυτού για την 
ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

«Έργο» είναι η σχεδιασμένη δραστηριότητα έρευνας 
με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιά-
γραμμα εκτέλεσης και προϋπολογισμό δαπανών.
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«Πρόγραμμα» είναι το σύνολο των ερευνητικών και τε-
χνολογικών έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισμένη 
χρονική περίοδο.

«Ερευνητές» είναι οι επιστήμονες που δραστηριοποι-
ούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, δια-
δικασιών, μεθόδων και συστημάτων και για τη διαχείριση 
των αντίστοιχων έργων.

3. Οι Συντονιστικές Επιτροπές των Ινστιτούτων του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, με εισηγήσεις των Διευθυντών των Ιν-
στιτούτων, καταρτίζουν τον ερευνητικό και αναπτυξι-
ακό σχεδιασμό και προγραμματισμό των Ινστιτούτων, 
που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και 
εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

4. α) H πρόταση, οργάνωση και εκτέλεση χρηματο-
δοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από διάφορες 
πηγές, αυτοχρηματοδοτούμενων που αποφέρουν και 
ίδιους πόρους και μη-χρηματοδοτούμενων από εξωτε-
ρικές πηγές ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμ-
μάτων, έργων και  μελετών, αποτελεί το κύριο έργο του 
ερευνητικού προσωπικού του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ.

β) Στο πλαίσιο της ερευνητικής και αναπτυξιακής 
στρατηγικής και πολιτικής του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ και των 
Ινστιτούτων του, τα μέλη του ερευνητικού προσωπι-
κού του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ οφείλουν, κατ’ ελάχιστον, να 
συμμετέχουν ετησίως στη σύνταξη προτάσεων για 
την προσέλκυση χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματο-
δοτούμενων από διάφορες πηγές ή αυτοχρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων και έργων ή/και έργων μη-
χρηματοδοτούμενων από εξωτερικές πηγές.

γ) Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ οφείλει να ενθαρρύνει και να 
υποστηρίζει τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού του, 
ώστε να καταβάλλουν προσπάθειες, να αναπτύσσουν 
πρωτοβουλίες και να προβαίνουν σε διαπραγματεύσεις 
για το σχεδιασμό ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, έργων και μελετών που χρηματοδοτούνται 
ή συγχρηματοδοτούνται από τρίτους φορείς.

5. Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και 
έργα, οι ερευνητικές μελέτες καθώς και οι παροχές  υπη-
ρεσιών σε τρίτους, εγκρίνονται από τον Αντιπρόεδρο του 
Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και τον Διευθυντή του 
οικείου Ινστιτούτου, κατόπιν πρότασης του εκάστοτε 
Επιστημονικού Υπευθύνου. Σε περίπτωση διαφωνίας, η 
πρόταση αυτή υποβάλλεται για έγκριση στο Συμβούλιο 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

Κριτήριο για την έγκριση των δράσεων του προη-
γούμενου εδαφίου, είναι η συμβατότητα του φυσικού 
αντικειμένου και των στόχων τους με την αποστολή και 
τους επιχειρησιακούς σκοπούς του  Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, τις 
ερευνητικές προτεραιότητες και ανάγκες των Ινστιτού-
των του, καθώς και την αξιοποίηση των υφιστάμενων 
Τομέων Έρευνας.

6. Οι τρόποι ανάληψης, εκτέλεσης και παράδοσης των 
αποτελεσμάτων και των παραδοτέων των προγραμμά-
των και έργων διέπονται από τους κανόνες της εκάστοτε 
σύμβασης ή το σχέδιο υλοποίησης ή το τεχνικό δελτίο 
του έργου, του προγράμματος ή της μελέτης και τους 
εκάστοτε ισχύοντες οδηγούς χρηματοδότησης ή/και 
εφαρμογής.

7. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης με ίδια μέσα 
και εφόσον αυτό είναι επιλέξιμο, το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ δύ-
ναται να αναθέτει συγκεκριμένες εργασίες ή τμήματα 
έργου αυτού σε τρίτους, καθορίζοντας κάθε φορά τους 
όρους και τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο των ισχυόντων 
νόμων. Σε κάθε περίπτωση υπογράφεται σύμβαση μετα-
ξύ των αρμοδίων οργάνων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και των 
τρίτων, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι επιμέρους 
ειδικοί όροι.

Άρθρο 13
Ερευνητικές Ομάδες – Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

1. Στα ανταγωνιστικά χρηματοδοτούμενα ή συγ-
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και 
έργα, καθώς και στα αυτοχρηματοδοτούμενα και μη-
χρηματοδοτούμενα από εξωτερικές πηγές έργα, οι ερευ-
νητικές ομάδες συγκροτούνται βάσει των ακόλουθων 
κριτηρίων: (α) επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενο 
έρευνας, (β) επιστημονικό υπόβαθρο, εξειδίκευση αλλά 
και της απήχησης του έργου τους στη διεθνή ακαδημαϊ-
κή κοινότητα, (γ) ένταξη νέων ερευνητών στην ερευνη-
τική διαδικασία.

2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συγκροτεί την ερευνη-
τική ομάδα του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία, το πλαίσιο κανόνων του φορέα χρηματοδότησης 
και της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και 
μεριμνά για την αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού 
δυναμικού του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ βάσει των κριτηρίων της 
προηγούμενης παραγράφου.

3. α) Οι τρόποι συμμετοχής και αμοιβής του ερευνη-
τικού προσωπικού στην ερευνητική ομάδα του έργου 
καθορίζονται ανά έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 
φορά διατάξεις νόμων, αποφάσεων και διαταγμάτων και 
με τις αρχές και διαδικασίες που περιγράφονται στον 
οδηγό εφαρμογής ή χρηματοδότησης του έργου.

β) Για μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου που 
είχαν συμπεριληφθεί ονομαστικά κατά την υποβολή  της 
ερευνητικής πρότασης, δεν απαιτείται πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους, εκτός εάν 
υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στον οδηγό εφαρμογής 
ή χρηματοδότησης του έργου.

γ) Αλλαγή ή αντικατάσταση μελών της ερευνητικής 
ομάδας του έργου είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου και έγκριση 
σύμφωνα με την παράγραφο 5  του άρθρου 12 του πα-
ρόντος Ε.Κ.Λ., καθώς και έγκριση από το φορέα χρη-
ματοδότησης, σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής ή 
χρηματοδότησης του έργου.

4. Οι Ερευνητές Α’, Β’ και Γ’ βαθμίδας (άρθρο 10 του 
παρόντος Ε.Κ.Λ.) του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ, δύνανται να 
αναλαμβάνουν καθήκοντα Επιστημονικού Υπευθύνου 
χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από 
διάφορες πηγές, αυτοχρηματοδοτούμενων και μη-
χρηματοδοτούμενων από εξωτερικές πηγές ερευνητι-
κών έργων, προγραμμάτων και μελετών.

5. α) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη της 
επιστημονικής και διοικητικής εποπτείας της εκτέλεσης 
του έργου, την ευθύνη της ορθής υλοποίησης και πι-
στοποίησης του φυσικού αντικειμένου, την ευθύνη της 
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σκοπιμότητας των δαπανών και την παρακολούθηση 
της εξέλιξης του οικονομικού αντικειμένου του έργου, 
σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης.

β) Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπόλογος 
έναντι του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ τόσο ως προς τις συμβατικές 
υποχρεώσεις προς τον εκάστοτε χρηματοδοτικό φορέα, 
όσο και για την άρτια επιστημονική ποιότητα του εκτε-
λούμενου έργου.

γ) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μεριμνά για την τήρηση 
του χρονοδιαγράμματος, τη χρηστή ανάλωση των εγκε-
κριμένων κονδυλίων και την επίλυση προβλημάτων που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου.

Στα πλαίσια του προβλεπόμενου συστήματος διαχεί-
ρισης και συντονισμού εκάστου έργου ή προγράμματος, 
ο Επιστημονικός Υπεύθυνος καλεί τακτικά και έκτακτα 
τους υπευθύνους των επί μέρους έργων ή ενοτήτων ερ-
γασίας καθώς και τους υπευθύνους των συνεργαζόμε-
νων φορέων για να εξετάσουν την πορεία εκτέλεσής του.

δ) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μεριμνά για τη σύνταξη 
αναλυτικής, ενδιάμεσης ή/και τελικής έκθεσης, σύμφωνα 
και με τον οδηγό εφαρμογής του έργου, όπου αναφέ-
ρονται τα επιτεύγματα,  τυχόν προβλήματα, ο βαθμός 
επιτυχίας, καθώς και τυχόν αποκλίσεις από τις αρχικές 
προδιαγραφές ή το χρονοδιάγραμμα. Οι εκθέσεις αυτές 
κοινοποιούνται και στον Διευθυντή του οικείου Ινστι-
τούτου προκειμένου τα στοιχεία τους να περιληφθούν 
στον επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό του Ιν-
στιτούτου.

6. Για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επι-
στημονικού Υπευθύνου, ορίζεται Αναπληρωτής Επιστη-
μονικός Υπεύθυνος άλλο μέλος της ερευνητικής ομάδας 
του έργου με έγκριση σύμφωνα  με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 12 του παρόντος Ε.Κ.Λ., καθώς και έγκριση από 
τον φορέα χρηματοδότησης, σύμφωνα με τον οδηγό 
εφαρμογής ή χρηματοδότησης του έργου.

Άρθρο 14
Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας

1. Τα εκτελούμενα στο Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ερευνητικά 
προγράμματα, εκτός της επιστημονικής τους επάρκει-
ας, εξασφαλίζουν εγγυήσεις ώστε να μη θίγονται νομικά 
κατοχυρωμένα αγαθά όπως ιδίως ο σεβασμός της αξίας 
των ανθρώπινων όντων, της αυτονομίας των προσώπων 
που συμμετέχουν και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δε-
δομένων, καθώς και ο σεβασμός και η προστασία του 
φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

2. Η επιστημονική έρευνα και η διάδοση της γνώσης 
μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο αν το ερευνητικό 
προσωπικό τηρεί τους ηθικούς κανόνες συμπεριφοράς, 
τις γενικά παραδεκτές αρχές της ακεραιότητας της έρευ-
νας και τα κριτήρια της ορθής επιστημονικής πρακτικής 
και αναλαμβάνει τις ευθύνες που απορρέουν από την 
ερευνά του, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τις ατομικές και 
ερευνητικές ελευθερίες του. Το ερευνητικό προσωπι-
κό είναι ελεύθερο να επιλέξει οποιοδήποτε ερευνητικό 
θέμα στο πλαίσιο της αποστολής, των σκοπών και των 
στόχων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, να λάβει υποστήριξη από 

οποιαδήποτε νόμιμη πηγή και να δημιουργήσει, να ανα-
λύσει και να εξαγάγει τα ευρήματα και τα συμπεράσματά 
του.

3. Η διεξαγωγή έρευνας στο Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ διέπεται 
ιδίως από τις εξής αρχές: Το ερευνητικό προσωπικό ακο-
λουθεί την ισχύουσα νομοθεσία και τις εκάστοτε οδηγίες 
για τη διεξαγωγή της έρευνας και διασφαλίζει την προ-
στασία των προσωπικών δεδομένων. Οφείλει να σέβεται 
τις φυλετικές, έμφυλες, θρησκευτικές, πολιτικές και πο-
λιτισμικές ιδιαιτερότητες και να μη αποκρύπτει ούτε να 
αλλοιώνει τα αποτελέσματα της έρευνας. Τηρεί πλήρη 
αρχεία για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της έρευνας, 
ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχός της. Σέβεται τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία και επιβαλλόμενα μέτρα για την  προστασία 
της υγείας και του περιβάλλοντος και τηρεί τους γενικούς 
και ειδικούς κανόνες ασφαλείας του Ελληνικού Μεσογει-
ακού Πανεπιστημίου στους χώρους της έρευνας. Τηρεί 
τις αρχές της χρηστής, διαφανούς και αποτελεσματικής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Δεν δέχεται όρους 
που διακυβεύουν την ελευθερία του, την ανεξαρτησία 
και την αμεροληψία του, το κύρος και τα συμφέροντα 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου, τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνάς του. Τηρεί ορθή δημοσίευση και 
διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με υποχρεω-
τική αναφορά στο φορέα και στο τμήμα που υπηρετεί, 
με τον πλήρη ελληνικό ή ξενόγλωσσο τίτλο του και ακο-
λουθεί τους κανόνες σχετικά με το ασυμβίβαστο και τις 
υποχρεώσεις αμοιβαίου σεβασμού.

4. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ενθαρρύνει το ερευνητικό προ-
σωπικό να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανοικτό 
στο πλαίσιο της παρουσίασης της έρευνάς του σε άλλους 
ερευνητές και στο εν γένει κοινωνικό σύνολο.

5. α) Με την επιφύλαξη του σεβασμού του ηθικού 
δικαιώματος του δημιουργού και των προσωπικών δε-
δομένων φυσικών προσώπων, της κατοχύρωσης και 
προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησί-
ας και του σεβασμού του δικαιώματος διαχείρισης και 
αξιοποίησης των ερευνητικών δεδομένων και αποτελε-
σμάτων από τους ερευνητές ή τις ερευνητικές ομάδες 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ που τα παρήγαγαν, τα στοιχεία κάθε 
ερευνητικού έργου ή προγράμματος είναι ελεύθερα προ-
σβάσιμα και αξιοποιήσιμα από όλα τα μέλη του ερευνη-
τικού προσωπικού του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

β) Διατηρώντας τις επιφυλάξεις του προηγούμενου 
εδαφίου, το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ υιοθετεί και προωθεί την 
πολιτική ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα 
που παράγονται στο πλαίσιο εκπόνησης των ερευνητι-
κών έργων και προγραμμάτων του.

6. α) Ως «ανάρμοστη συμπεριφορά στην έρευνα» νοεί-
ται η επεξεργασία, παραποίηση ή λογοκλοπή στην πρό-
ταση, εκτέλεση ή αξιολόγηση έρευνας, ή στην αναφορά 
ή αξιολόγηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

β) Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ή οποιαδήποτε καταγ-
γελία, ή εφόσον εκ του νόμου προβλέπεται ή πρόδηλα 
τεκμαίρεται ο έλεγχος, για ανάρμοστη συμπεριφορά 
στην έρευνα ή/και για ουσιώδη παραβίαση των όσων 
περιγράφονται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος 
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άρθρου, θα εξετάζεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ και θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) ή/και στην Επιτροπή 
Δεοντολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου, εφαρμόζοντας τον «Κανονισμό Αρχών και Λειτουργί-
ας της Ε.Η.Δ.Ε.» και τον  «Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής 
Πρακτικής» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
καθώς και την κείμενη, ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 15
Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

1. Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος ή επικεφαλής 
Ερευνητικής Ομάδας ή μεμονωμένος ερευνητής, κατά 
περίπτωση, του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, μετά την ολοκλήρωση 
της έρευνας, υποβάλλει προς τον Διευθυντή του Ινστι-
τούτου πρόταση για τη διαχείριση και αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Με βάση την πρόταση του 
προηγούμενου εδαφίου, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου  
εισηγείται προς το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησης 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

2. Κάθε επιστημονική δημοσίευση ή ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων έρευνας που εκπονήθηκε ολικά ή με-
ρικά σε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και έχει (συν-)
συγγραφείς ερευνητικό προσωπικό του, θα πρέπει να 
αναφέρει ως σχέση (affiliation) αυτών το Ινστιτούτο του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και όπου  έχει εφαρμογή, να μνημονεύει 
ως τόπο πραγματοποίησης της έρευνας ή/και (συγ-)χρη-
ματοδότη της έρευνας το Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

3. Ως «διανοητική ιδιοκτησία» νοείται κάθε «έργο δι-
ανόησης» («πρωτότυπο» ή «νέο») το οποίο δύναται να 
προστατεύεται με τους κανόνες περί «πνευματικής» ή 
«βιομηχανικής» ιδιοκτησίας καθώς και εμπιστευτικές 
πληροφορίες, τεχνογνωσία και τα συναφή. Συνεπώς, 
«διανοητική ιδιοκτησία» είναι η πνευματική και η βι-
ομηχανική ιδιοκτησία και ιδίως τα περιουσιακά και τα 
ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις 
εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.

Επίσης, έχουν θέση οι παρακάτω ορισμοί:
• Αποτελέσματα έρευνας είναι τα προϊόντα που προ-

έρχονται από δραστηριότητες βασικής ή εφαρμοσμένης 
έρευνας ή παροχή υπηρεσιών και έχουν συνήθως άμεσα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

• Εφεύρεση είναι το αποτέλεσμα μιας νέας ολοκλη-
ρωμένης διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α). Τα 
αποτελέσματα μιας εφεύρεσης, για να έχουν εμπορική 
αξία, πρέπει να προστατεύονται νομικά (άμεση αίτηση 
κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας).

• Καινοτομία είναι η μεταφορά ενός αποτελέσματος 
έρευνας σε νέο ή βελτιωμένο προϊόν και η διαδικασία για 
τη χρήση σε εμπορικό ή κοινωνικό επίπεδο, όπως επίσης 
η ανάπτυξη νέας διαδικασίας, νέου τρόπου σκέψης, αντι-
μετώπισης μιας κατάστασης και η αναγνώριση νέας ανά-
γκης ή τάσης της αγοράς, βασισμένη σε προϋπάρχου-
σες γνώσεις προερχόμενες από βασική ή εφαρμοσμένη 
έρευνα. Τα καινοτόμα προϊόντα συνήθως δεν αποτελούν 
βάσεις για αίτηση ευρεσιτεχνίας, καθώς οι βάσεις πάνω 
στις οποίες στηρίζονται πρέπει να έχουν προστατευτεί 

στο προηγούμενο στάδιο του ερευνητικού αποτελέσμα-
τος. Εάν δεν μπορούν να κατοχυρωθούν νομικά, πρέπει 
να μπορούν να υποστηρίζονται νομικά με στοιχεία από 
τα αρχεία των ερευνητών ή των δημιουργών.

4. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, για τα «έργα διανόησης» που πα-
ράγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του, λαμβάνοντας 
υπόψη, αφενός τη νομική του φύση, την αποστολή και 
τους σκοπούς του και το κανονιστικό πλαίσιο ίδρυσης 
και λειτουργίας του, αφετέρου τις σχετικές ρυθμίσεις 
του ισχύοντος εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, 
καθορίζει την πολιτική του, αναγνωρίζοντας ότι:

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

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

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

Η ανωτέρω πολιτική του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ εστιάζεται 
στην έγκαιρη προστασία και ορθολογική διαχείριση των 
διανοητικών ιδιοκτησιών που δημιουργούνται και παρά-
γονται στα Ινστιτούτα του και στη διασφάλιση, για τους 
δημιουργούς/εφευρέτες, της ακαδημαϊκής συνιστώσας 
των έργων τους και της συμμετοχής τους σε πιθανά οφέ-
λη, μέσω «πρόσθετης εύλογης αμοιβής».

Κάθε «έργο διανόησης» που αποτελεί προϊόν εργα-
σίας του ερευνητικού δυναμικού του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, 
θεωρείται, για την καλύτερη δυνατή διαχείρισή του, 
«υπηρεσιακό προϊόν» που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο από 
το οποίο προέκυψε. Μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανό-
να αποτελούν τα αποτελέσματα ή προϊόντα έργων που 
χρηματοδοτούνται από ιδιώτες (π.χ. βιομηχανία, επιχει-
ρήσεις κ.α.) και στα οποία το ιδιοκτησιακό  καθεστώς 
του έργου διανόησης καθορίζεται από την εκάστοτε 
σύμβαση.

5. α) Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ενθαρρύνει την προστασία, 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτη-
σίας η οποία κατοχυρώνεται σε αυτό. Γι’ αυτό και πάντα, 
σε στενή συνεργασία με τους δημιουργούς /εφευρέτες, 
προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες που αποσκοπούν:

(αα) στην αναγνώριση, κατοχύρωση και προστασία 
της (όπως με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις, 
συμβολαιογραφική πράξη κατάθεσης πηγαίου κώδικα 
για προγράμματα Η/Υ, κλπ) και

(αβ) στην οικονομική εκμετάλλευση και περαιτέρω 
αξιοποίηση της, όπως, με συνεργασία με την «Εταιρεία 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου», ή με συμμετοχή στο μετοχι-
κό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, ή με δημιουργία εταιρειών 
«τεχνοβλαστών» (spinoff ), εισφέροντας (σε είδος) το εν 
λόγω έργο διανόησης.
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β) Σε περίπτωση κατά την οποία τέτοιο έργο παραμέ-
νει ανεκμετάλλευτο ή οικονομικώς μη- ωφέλιμο για το 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων 
(4) ετών, τότε με απόφαση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ είναι δυνατόν να σταματούν όλες οι ενέργειες 
που αποσκοπούν στη διατήρηση, προστασία και εκμε-
τάλλευσή του.

6. α) Τα έξοδα για την κατοχύρωση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας επιβαρύνουν το Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ και δύνα-
νται να χρεώνονται σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 
έργα των εφευρετών/δημιουργών.

Τα έξοδα προστασίας αφορούν τη διατήρηση της νο-
μικής προστασίας και άλλα έξοδα σχετικά με την ανάπτυ-
ξη και αξιοποίηση του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια (συν)
ιδιοκτησίας (όπως τέλη αίτησης κατοχύρωσης έρευνας, 
τέλη προστασίας, αμοιβές δικηγόρων κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση οικονομικής εκμετάλλευσης διανο-
ητικής ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ, ως ημερομηνία 
έναρξης καταμέτρησης και υπολογισμού των εξόδων 
προστασίας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης 
περί κατάθεσης/κατοχύρωσης/νομικής προστασίας της 
εν λόγω δημιουργίας σε δημόσια ή άλλη αρχή, φορέα ή 
γραφείο παροχής υπηρεσιών νομικής προστασίας.

β) Η «πρόσθετη εύλογη αμοιβή», την οποία θα δικαι-
ούται ο δημιουργός/εφευρέτης για την υπηρεσιακή 
εφεύρεση, είναι ίση προς ποσοστό 60% συμμετοχής 
του στα καθαρά έσοδα που απορρέουν από την οικο-
νομική εκμετάλλευσή της. Ειδικότερα, αν η διανοητική 
ιδιοκτησία αποτελεί εισφορά (σε είδος) για τη συμμετοχή 
στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών τεχνοβλαστών, στον 
εφευρέτη/δημιουργό εκχωρείται το 60% της μετοχικής 
συμμετοχής του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ απονέμει την ως άνω πρόσθετη εύ-
λογη αμοιβή, στα πλαίσια της γενικότερης αντίληψης, 
πολιτικής και πρακτικής του, αφενός να επιβραβεύει τους 
ερευνητές που παράγουν τέτοιο «έργο διανόησης» και 
αφετέρου για περαιτέρω ενθάρρυνσή τους στο έργο 
τους και την κοινωνική  τους αποστολή. Με απόφαση του 
Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ δύναται να παρέχονται 
στους ερευνητές του και επιπλέον κίνητρα επιβράβευ-
σης της αποδοτικότητάς τους.

γ) Η εσωτερική κατανομή των (καθαρών) κερδών που 
θα προκύπτουν από την οικονομική εκμετάλλευση δι-
καιωμάτων ποσοστού 40% που κατέχει Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, 
θα γίνεται ως εξής:

(γα) 75% αυτών θα δίνεται στο οικείο Ινστιτούτο για 
την κάλυψη γενικών λειτουργικών αναγκών του και

(γβ) 25% αυτών θα δίνεται στην Κεντρική Γραμματεία 
για τις σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης και διαμεσολά-
βησης.

7. α) Οι ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, περί δικαιωμάτων 
των ερευνητών του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ επί αξιοποίησης και 
εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν δύνανται 
να επηρεάζουν, με οποιονδήποτε βλαπτικό, περιορι-
στικό ή άλλο τέτοιο τρόπο, τα έννομα συμφέροντα και 
δικαιώματα των δημιουργών/εφευρετών, στο πλαίσιο 
άσκησης ακαδημαϊκών πράξεων διάχυσης και δημοσι-
ότητας, όπως είναι η συγγραφή επιστημονικών άρθρων, 

βιβλίων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια. Μόνη εξαίρεση 
σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν έργα που χρηματοδο-
τούνται από ιδιώτες (π.χ., βιομηχανία, επιχειρήσεις κ.α.) 
για τα οποία η δυνατότητα και οι κανόνες δημοσιοποί-
ησης αποτελεσμάτων καθορίζονται από την εκάστοτε 
σύμβαση.

β) Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με με-
ταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, εφευρέσεις και 
τεχνολογικές καινοτομίες, εφαρμόζονται οι οικείες δια-
τάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 
Ελληνικού  Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπως ισχύει και 
η κείμενη, ισχύουσα νομοθεσία και στις περιπτώσεις που 
δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη, ισχύουν οι αποφάσεις 
του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ επί των αντίστοιχων 
θεμάτων.

8. α) Ο ερευνητής είναι υποχρεωμένος, έγκαιρα, το αρ-
γότερο κατά την ολοκλήρωση του «έργου διανόησης», 
να γνωστοποιεί εγγράφως στον Διευθυντή του Ινστιτού-
του ό,τι έχει σχέση με τη δημιουργία, πριν από την ανα-
κοίνωσή του σε οιονδήποτε τρίτο εκτός Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ 
και να παρέχει (όπου κρίνεται εύλογο και στο βαθμό που 
είναι αντικειμενικά εφικτό) πληροφορίες σχετικές με το 
«έργο διανόησης», όπως προβλέπονται κατωτέρω.

Αν ο ερευνητής ανήκει σε ερευνητική ομάδα ή σε 
Τομέα Έρευνας, η γνωστοποίηση περιλαμβάνει και την 
γνώμη του επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ή του 
επικεφαλής του Τομέα Έρευνας.

Σε περίπτωση δημιουργίας έργου διανόησης από πε-
ρισσότερους από έναν ερευνητή και ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά στα περί διανομής και έκτασης δικαιωμάτων του 
καθενός σε περίπτωση εκμετάλλευσης, τα αντίστοιχα 
θέματα θα συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ των ενδι-
αφερομένων μερών με ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο 
θα κατατίθεται στον Διευθυντή του Ινστιτούτου ή στον 
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, λαμ-
βάνοντας υπόψη όσα ειδικότερα προβλέπει το ισχύον 
κάθε φορά κανονιστικό πλαίσιο.

β) Η πρόταση για τη νομική προστασία έργου δι-
ανόησης (όπως αίτηση κατοχύρωσης εφεύρεσης με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αίτηση σύνταξης συμβολαιο-
γραφικής πράξης περί δημιουργίας-κατάθεσης πηγαί-
ου κώδικα προγραμμάτων Η/Υ, κ.λπ.), υποβάλλεται από 
τον ερευνητή ή την ερευνητική ομάδα στον Διευθυντή 
του Ινστιτούτου ή στον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, συνοδευόμενη από τις ακόλουθες 
πληροφορίες (σε όποιες περιπτώσεις κρίνεται εύλογο 
και εφικτό να προσκομίζονται) για τη λήψη, σχετικών με 
τα ανωτέρω, αποφάσεων από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ και για κάθε αναγκαίο διοικητικό ή δικαστικό 
μέτρο:

i. τεκμηριωμένη μελέτη για την πρωτοτυπία /νέον της 
εφεύρεσης,

ii. τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τυχόν παρεμφερή 
κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ανταγωνι-
στικά προϊόντα,

iii. δυνατότητα βιομηχανικής εφαρμογής, εμπορικής 
ή άλλης μορφής εκμετάλλευσης,
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iv. εύρος δημιουργίας παραγώγων ή άλλων συναφών 
έργων, βελτιώσεων αυτού, ή/και 

v. όποια άλλα στοιχεία θεωρούνται ότι θα βοηθήσουν 
στη βέλτιστη, κατά προσέγγιση αντικειμενική εκτίμηση 
της αξίας του έργου διανόησης και δυνατότητας εκμε-
τάλλευσης και περαιτέρω αξιοποίησης.

Άρθρο 16
Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

1. Στο πλαίσιο της αποστολής και των σκοπών του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και υπό την εποπτεία των Διευθυντών  
τους, στα Ινστιτούτα οργανώνονται εσωτερικά σεμινάρια 
και κύκλοι διαλέξεων στα οποία εισηγούνται ερευνητές 
και επιστήμονες του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ή άλλων ερευνητι-
κών και επιστημονικών φορέων, καθώς και καθηγητές 
Α.Ε.Ι.

2. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ με τα Ινστιτούτα του, δύναται και 
επιδιώκει να (συν-)διοργανώνει, στις εγκαταστάσεις του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, εθνικά και διε-
θνή επιστημονικά  συνέδρια (conferences) και ημερίδες 
(meetings), συναντήσεις εργασίας (workshops), σεμι-
νάρια (seminars) ή σχολεία (schools), με θεματολογία 
συναφή με τα ερευνητικά αντικείμενα και τις γνωστικές 
περιοχές των Ινστιτούτων του. Η ρύθμιση των πάσης 
φύσης ζητημάτων των δράσεων αυτών γίνεται με απο-
φάσεις του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και όπου 
απαιτείται με έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

3. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, σε συνεργασία με τον 
Διευθυντή του Ινστιτούτου, μεριμνούν, με κάθε δόκιμο 
και πρόσφορο τρόπο και μέσο, για την παρουσίαση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και για τη διάχυση των 
ερευνητικών πορισμάτων των προγραμμάτων και έρ-
γων που διαχειρίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους 
χρηματοδότησης και τις πρόνοιες του εκάστοτε οδηγού 
εφαρμογής χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτού-
μενων έργων.

4. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ αναλαμβάνει δράσεις για τη με-
ταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και τη διάχυση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από 
τα Ινστιτούτα του. Στην κατεύθυνση αυτή, ενδεικτικά, 
υποστηρίζει Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (και 
κατά δεύτερο λόγο μεγάλες επιχειρήσεις και άλλους 
οργανισμούς) για την εξεύρεση λύσεων σε τεχνολογικά 
προβλήματα ή ανάγκες τους ή για την εισαγωγή ή την 
υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων ή διεργασιών, συ-
νάπτει συμφωνίες για την επιχειρηματική προώθηση 
τεχνολογιών και καινοτόμων προϊόντων, παραχωρώ-
ντας άδειες εκμετάλλευσης τεχνολογίας/καινοτομίας και 
παρέχοντας υπηρεσίες τεχνοδιάγνωσης, αξιολόγησης 
τεχνολογίας, ελέγχου καινοτομικότητας κ.λπ., υποστηρί-
ζει τη διαδικασία δημιουργίας εταιρειών έντασης γνώσης 
(spinoff ), συμμετέχει σε ημερίδες μεταφοράς τεχνολογί-
ας και τεχνολογικές εκθέσεις, αναλαμβάνει ή συμμετέχει 
σε πρωτοβουλίες, από κοινού με τοπικούς και εθνικούς 
φορείς και οργανισμούς, με στόχους την καλλιέργεια της 
ερευνητικής αριστείας, την προαγωγή της καινοτομίας  
και την προώθηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και 
επιχειρηματικής συνεργασίας με Ελληνικές και ξένες επι-
χειρήσεις, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 17
Σύνδεση του Π.Ε.Κ. με Επιστημονικούς 
και Ερευνητικούς Οργανισμούς

1. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ δύναται από κοινού με επιστημο-
νικούς/ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς να 
χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί τις υφιστάμενες ερευνητι-
κές και διδακτικές υποδομές τους ή να δημιουργεί νέες, 
να συμπράττει στην άσκηση μη-οικονομικών ή οικονο-
μικών δραστηριοτήτων και εν γένει να συμπράττει με 
την επιλογή κάθε δόκιμης και πρόσφορης μεθόδου και 
διαδικασίας και ιδίως μέσω της δημιουργίας διμερών ή 
πολυμερών δικτύων και κοινοτήτων γνώσης και καινο-
τομίας, με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας και των 
ερευνητικών δυνατοτήτων του.

2. Η δυνατότητα αυτή του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ασκείται στο 
πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και στο πλαίσιο των σχετικών νόμων, 
αποφάσεων και διαταγμάτων για την έρευνα.

3. Η σύνδεση του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ με επιστημονικούς/
ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς,  πραγ-
ματοποιείται με τη σύναψη, μετά από απόφαση του 
Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, σχετικής σύμβασης ή 
συμφωνίας (agreement) ή συμφωνίας αμοιβαίας κατανό-
ησης (memorandum of understanding) ή πρωτοκόλλου 
συνεργασίας (memorandum of collaboration) ή δήλωση 
εταιρικής συνεργασίας (consortium statement) μεταξύ 
του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ και επιστημονικών/ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών οργανισμών, με την οποία καθορίζονται οι 
όροι της συνεργασίας τους, όπως ιδίως το είδος και το 
ύψος της συμμετοχής του κάθε φορέα, η διάρκειά της, η 
διάθεση του αναγκαίου εργαστηριακού εξοπλισμού, οι 
ερευνητές ή οι καθηγητές υπό την επίβλεψη των οποίων 
θα εκτελούνται τα έργα, ο καθορισμός των καθηκόντων 
τους, οι όροι επιμερισμού των δικαιωμάτων διανοητι-
κής ιδιοκτησίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργων.

Άρθρο 18
Προγράμματα Εκπαίδευσης και 
Μεταπτυχιακές Σπουδές

1. α) Με εισήγηση των Διευθυντών των Ινστιτούτων, 
έγκριση από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ και 
απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, Ινστιτούτα 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχουν σε διατμηματικά ή 
διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και Διδακτορικών Σπουδών, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

β) Δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου, μεταξύ των 
Τμημάτων Α.Ε.Ι. και των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ 
και ενδεχομένως και άλλων Ερευνητικών Κέντρων ή Ιν-
στιτούτων, καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας (Ε.Π.Σ.), που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ και τις οικείες Συγκλήτους και ενδεχομένως τα 
συλλογικά όργανα διοίκησης των άλλων Ερευνητικών 
Κέντρων ή Ινστιτούτων, στο οποίο καθορίζονται οι υπο-
χρεώσεις των συμμετεχόντων φορέων και όλα τα θέματα 
για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ή τα σχετικά με 
τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής και την απονομή 
του διδακτορικού τίτλου.
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2. To Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ συνεργάζεται με το Ίδρυμα Κρα-
τικών Υποτροφιών, ιδιαιτέρως για τη συμμετοχή του 
στο Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
εστιάζοντας κυρίως στις Βασικές Δράσεις (Key Actions) 
«Κινητικότητα των ατόμων» (KA1/ΒΔ1) και «Συνεργασία 
για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών» 
(ΚΑ2/ΒΔ2).

3. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ υποδέχεται φοιτητές και φοιτή-
τριες του ΕΛΜΕΠΑ και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο, από όλα τα πεδία των επιστημών που είναι συ-
ναφή με τα αντικείμενα έρευνας και τις γνωστικές περι-
οχές των Ινστιτούτων του, για την εκπόνηση πτυχιακής / 
διπλωματικής εργασίας, την πραγματοποίηση πρακτικής 
άσκησης, την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής και ως 
υποψήφιοι διδάκτορες προκειμένου να εκπονήσουν το 
σύνολο ή μέρος της διδακτορικής τους έρευνας (εκπό-
νηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη). Στους 
τελευταίους αποδίδεται ο τίτλος «φιλοξενούμενος διδα-
κτορικός ερευνητής» (guest doctoral researcher).

4. α) Οι φιλοξενούμενοι διδακτορικοί ερευνητές του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ δύνανται να εποπτεύονται από ερευνη-
τές του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ από κοινού με καθηγητές του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ή των άλλων 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οπότε οι ερευνητές 
αυτοί μετέχουν στις αντίστοιχες συμβουλευτικές επι-
τροπές των υποψηφίων διδακτόρων.

β) Οι φιλοξενούμενοι διδακτορικοί ερευνητές του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ δύνανται να συνεργάζονται και με άλλα 
μέλη του ερευνητικού προσωπικού του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, 
στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής τους δια-
τριβής.

5. α) H πρακτική άσκηση των φοιτητών διενεργείται σε 
συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
και με άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας, με τα οποία έχουν συνα-
φθεί σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας. Επίσης, είναι 
δυνατή η μετακίνηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών 
φοιτητών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής 
για τη διεξαγωγή της πρακτικής τους άσκησης στα Ιν-
στιτούτα του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που υποστηρίζουν την 
εν λόγω κινητικότητα.

β) Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική άσκηση πραγματο-
ποιείται με έγκριση του Διευθυντή του Ινστιτούτου του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, κατόπιν υποβολής αίτησης και δικαιο-
λογητικών των ενδιαφερομένων, με βασικό κριτήριο τη 
συνάφεια του αντικειμένου των σπουδών με τα αντικεί-
μενα του Ινστιτούτου.

γ) Στη σύμβαση της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνο-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής της, καθώς 
και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών. Η απασχό-
ληση στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης δεν υποκρύ-
πτει σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης έργου ή παροχής  
ανεξάρτητων υπηρεσιών, και δεν προβλέπεται η καταβο-
λή αμοιβής ή η ανάληψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή 
άλλης δαπάνης εκ μέρους του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, σε κάθε δε 
περίπτωση εφαρμόζονται οι τυχόν υφιστάμενες γενικές 
και ειδικές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση πρακτι-
κής άσκησης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 19 
Βραβεία – Υποτροφίες

1. Το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, είτε αυτοβούλως, 
είτε μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Ιν-
στιτούτου, δύναται, σε περίπτωση αριστείας ή άσκησης 
πολιτικής προσέλκυσης ερευνητών, να διαθέτει, από 
ίδιους πόρους ή δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και 
χορηγίες από τρίτους, ειδικά βραβεία, εφάπαξ ερευνη-
τικές χορηγίες, υποτροφίες ή οικονομική ενίσχυση σε 
ερευνητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές επιδό-
σεις τους, με έμφαση σε νέους ερευνητές.

2. Οι υποτροφίες της προηγούμενης παραγράφου 
αφορούν μόνο τη λήψη μεταπτυχιακού ή διδακτορι-
κού διπλώματος, σε πεδίο σχετικό με τα ερευνητικά και 
επιστημονικά πεδία του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

3. Όπου απαιτείται, η απονομή του βραβείου ή της 
υποτροφίας έπεται σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

Άρθρο 20
Απασχόληση του Προσωπικού του Π.Ε.Κ.

1. Τόπος παροχής εργασίας του προσωπικού του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ είναι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις έρευ-
νας, όπου υλοποιούνται τα ερευνητικά έργα και προ-
γράμματα και οι χώροι των υπηρεσιών και γραφείων 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

Ανάλογα με τη φύση και τις απαιτήσεις της έρευνας ή 
της υπηρεσίας, ενδέχεται προσωρινή παροχή εργασίας 
ή προσφορά υπηρεσίας του προσωπικού του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ σε άλλο τόπο, χώρο, εγκατάσταση ή στην 
ύπαιθρο, όπου αναπτύσσει δραστηριότητα το Π.Ε.Κ.- 
ΕΛΜΕΠΑ.

2. Η προστασία των εργαζομένων στους χώρους και 
στις θέσεις όπου αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, ρυθμίζονται από τις ισχύουσες γενικές 
και ειδικές διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την 
υγιεινή των εργαζομένων.

3. α) Το ωράριο και οι ημέρες εργασίας του προσωπι-
κού του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ είναι εκείνα που ισχύουν για κάθε 
κατηγορία προσωπικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία των 
Α.Ε.Ι. και στα πλαίσια του ισχύοντος εργασιακού δικαίου. 
Η εντός του κανονικού ωραρίου απουσία του προσωπι-
κού δεν επιτρέπεται χωρίς ειδική άδεια.

β) Με απόφαση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, 
δύναται να οριστεί, για ορισμένες ειδικότητες  του προ-
σωπικού, ιδιαιτέρως του ερευνητικού, η απασχόληση με 
εναλλακτικό σύστημα εργασίας  (βάρδιες) για την υπο-
στήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και εργασι-
ών του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ Η απασχόληση του ερευνητικού 
προσωπικού, ειδικότερα, προσαρμόζεται στις απαιτήσεις 
των επιμέρους ερευνητικών προγραμμάτων και έργων.

γ) Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων, οι Διευθυ-
ντές των Ινστιτούτων και ο Αντιπρόεδρος του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ έχουν, κατά περίπτωση, την ευθύνη τήρησης 
του ωραρίου εργασίας εκ μέρους του προσωπικού.

4. Τα σχετικά με τη χορήγηση στο προσωπικό κανονι-
κής άδειας καθώς και ειδικών αδειών ρυθμίζονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία, τις ειδικές συλλογικές συμβά-
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σεις εργασίας και τις σχετικές διατάξεις και αποφάσεις 
που ισχύουν και εφαρμόζονται στο Ελληνικό Μεσογει-
ακό Πανεπιστήμιο. Όπου απαιτείται έγκριση του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ, αυτή παρέχεται από τον Αντιπρόεδρο του 
Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ με τη σύμφωνη γνώμη 
του οικείου Διευθυντή του Ινστιτούτου.

5. Το πάσης φύσης πρόσθετο προσωπικό του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος 
Ε.Κ.Λ., προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία και τους οδηγούς εφαρμογής ή χρηματοδότη-
σης των έργων, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαδικασία 
επιλογής και συμβασιοποιείται εφαρμόζοντας τον Οδηγό 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και τα πρότυπα του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Για τη χορήγηση 
υποτροφιών εφαρμόζεται ο Κανονισμός Υποτροφιών 
του Ιδρύματος.

6. α) Οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και οι αμοιβές 
του προσωπικού που συμμετέχει σε ερευνητικά έργα, 
προγράμματα και μελέτες προσδιορίζονται με τις αντί-
στοιχες συμβάσεις που υπογράφονται στο πλαίσιο αυ-
τών.

β) Σε όσα θέματα δεν υφίστανται ειδικές προβλέψεις 
για το ερευνητικό προσωπικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
που διέπουν το λοιπό προσωπικό του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

Άρθρο 21
Συμπεριφορά - Υποχρεώσεις – Αστική Ευθύνη 
Προσωπικού του Π.Ε.Κ. Πειθαρχικές Διατάξεις

1. Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις κάθε κατηγορίας 
προσωπικού του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ διέπονται από τη σχετι-
κή κείμενη νομοθεσία που ισχύει για το προσωπικό των 
Α.Ε.Ι., τον «Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής» 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τις σχε-
τικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

2. Το πάσης φύσης προσωπικό ευθύνεται έναντι του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ για κάθε ζημιά ή βλάβη που προξένησε 
υπαιτιότητά του, με δόλο ή από αμέλειά του, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του.

3. Το προσωπικό του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ υπόκειται στο 
πειθαρχικό ουσιαστικό δίκαιο και στην πειθαρχική δια-
δικασία που ορίζεται στον Υπαλληλικό Κώδικα ή τη συ-
ναφή νομοθεσία, στον «Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής 
Πρακτικής» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 
στον «Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.» και 
στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Ε.Κ.Λ. καθώς και 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 22
Εκθέσεις Πεπραγμένων – Αξιολογήσεις

1. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου και οι Διευθυντές 
των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ, κατά τη λήξη της 
θητείας τους, υποβάλλουν στη Σύγκλητο του Ιδρύματος 
έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους.

2. Ο Διευθυντής κάθε Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, 
επικουρούμενος από τους επικεφαλής των Τομέων Έρευ-

νας και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των έργων 
και των προγραμμάτων του Ινστιτούτου, συντάσσει, 
ανά διετία, απολογιστική έκθεση της ερευνητικής και 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας, της λειτουργίας και 
των επιτευγμάτων του Ινστιτούτου που προΐσταται. Η 
απολογιστική έκθεση του Ινστιτούτου, με τη σύμφωνη 
γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής, υποβάλλεται στο 
Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

3. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις απολογιστικές εκθέ-
σεις των Ινστιτούτων, συντάσσει ανά διετία την απολογι-
στική έκθεση του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, που περιλαμβάνει την 
ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, τη λειτουρ-
γία και τα επιτεύγματα του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ καθώς και 
απολογιστικά οικονομικά στοιχεία, την τρέχουσα θέση 
και τις προοπτικές του Π.Ε.Κ. Η απολογιστική έκθεση 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, εγκρίνεται από το Συμβούλιο του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και υποβάλλεται στη Σύγκλητο.

4. Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, ως ακαδημαϊκή ερευνητική μο-
νάδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, υπό-
κειται σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολό-
γησης που προβλέπονται από το Εσωτερικό Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος και τις διατάξεις 
της κείμενης, ισχύουσας νομοθεσίας για την αξιολόγη-
ση και την πιστοποίηση των Α.Ε.Ι. Την  αρμοδιότητα και 
ευθύνη διεκπεραίωσης των διαδικασιών αξιολόγησης 
έχει το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

Άρθρο 23 
Οικονομικά Θέματα Π.Ε.Κ.

1. α) Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ασκεί κυρίως μη-οικονομική 
δραστηριότητα, αλλά και οικονομική δραστηριότητα. 
Κατά την άσκηση της οικονομικής του δραστηριότη-
τας, εξετάζεται η υπαγωγή ή μη στους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων.

β) Το Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού  Μεσογειακού Πανε-
πιστημίου (Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΛΜΕΠΑ), μεριμνά για τη διακριτή 
λογιστική παρακολούθηση των μη-οικονομικών και των 
οικονομικών δραστηριοτήτων του και την οικονομική 
διαχείριση των έργων και προγραμμάτων του.

2. α) Η διάθεση των πάσης φύσης πόρων του Π.Ε.Κ.-
ΕΛΜΕΠΑ γίνεται με αποφάσεις του Συμβουλίου του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ έπειτα από εισήγηση του Αντιπροέδρου 
του Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του επόμενου εδα-
φίου.

β) Πρόσωπα και φορείς που εισφέρουν, επιχορηγούν 
και χρηματοδοτούν το Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ δύνανται να 
προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυ-
φθούν με τους πόρους τους οποίους διαθέτουν και το 
χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν οι εν λόγω πόροι.

γ) Η οικονομική διαχείριση των πάσης φύσης πόρων 
του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ πραγματοποιείται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. 
ΕΛΜΕΠΑ σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και 
τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
ΕΛΜΕΠΑ.

δ) Για τη διαχείριση αυτή, διενεργείται, εφόσον είναι 
επιλέξιμη, παρακράτηση υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΛΜΕΠΑ, από 
κάθε έργο, πρόγραμμα, μελέτη ή παροχή υπηρεσίας των 
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Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και μέρος αυτής διατίθε-
ται για τις γενικές, λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες 
των οικείων Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ, το ύψος του 
οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που 
προσαρτάται στον παρόντα Ε.Κ.Λ., ύστερα από εισήγηση 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΛ-
ΜΕΠΑ και περιλαμβάνεται στον Οδηγό Χρηματοδότησης 
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΛΜΕΠΑ.

3. α) Ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που απο-
κτάται μέσω των δραστηριοτήτων κάθε Ινστιτούτου του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ ανήκει στο εν λόγω Ινστιτούτο, συνιστά 
όμως και τον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

β) Μετά τη λήξη εκάστου έργου κάθε Ινστιτούτου του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και την πιστοποίησή του από το φορέα 
χρηματοδότησης, τα πάγια που αποκτήθηκαν αποτε-
λούν περιουσία  του οικείου Ινστιτούτου και διατίθενται, 
με απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και σύμφω-
νη γνώμη του Επιστημονικού Υπευθύνου, για τις ερευ-
νητικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου. Σε 
περίπτωση διαφωνίας, αρμόδιο όργανο να αποφασίσει 
είναι το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.

γ) Το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ μεριμνά για την 
αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και για την προστασία των περιουσιακών 
δικαιωμάτων του και λαμβάνει κάθε αναγκαίο διοικητικό 
ή δικαστικό μέτρο.

Άρθρο 24
Τηρούμενα Μητρώα – Αρχεία

1. Τα Μητρώα και Αρχεία που τηρεί η Κεντρική Γραμ-
ματεία του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ είναι: 

α) Αρχείο Πρακτικών Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.
β)  Αρχεία Πρακτικών Συντονιστικών Επιτροπών Ινστι-

τούτων Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ.
γ)  Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγ-

γράφων.
δ)  Αρχείο Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Ηλεκτρονικής 

Αλληλογραφίας.
ε)  Αρχείο Οικονομικών Καταστάσεων (Προϋπολογι-

σμών, Ισολογισμών, Ελέγχων κ.λπ.). 
στ) Αρχείο Παραστατικών.
ζ) Μητρώο Παγίων.
η)  Αρχείο Ερευνητικών Προγραμμάτων. 
θ) Αρχείο Απολογιστικών Εκθέσεων.
ι) Μητρώο Ερευνητών.
ια) Μητρώο Συνεργαζόμενων Ερευνητών.
2. Το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ δύναται, εφόσον 

κρίνει σκόπιμο, να ορίσει την τήρηση και άλλων μητρώ-
ων, αρχείων, βιβλίων ή στοιχείων.

Άρθρο 25
Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

1. Με την έναρξη λειτουργίας του Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και 
μέχρι την πλήρη οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία 
της Κεντρικής Γραμματείας, σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του άρθρου 3 του παρόντος Ε.Κ.Λ., οι υπηρεσίες διοι-
κητικής μέριμνας της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του 
παρόντος Ε.Κ.Λ., που αφορούν στη λειτουργία του Π.Ε.Κ. 
και των Ινστιτούτων του, υποστηρίζονται, όπως και για 
τις άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος, από τις 
αντίστοιχες διοικητικές μονάδες (διευθύνσεις, τμήματα 
και γραφεία) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
και τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΛΜΕΠΑ.

Επιπροσθέτως, για τη γραμματειακή υποστήριξη του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και των Ινστιτούτων του, καθώς και για 
τη διοικητική υποστήριξη των ερευνητικών και ανα-
πτυξιακών έργων και προγραμμάτων τους, διατίθεται 
προσωπικό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

2. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Ελ-
ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ), 
καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 13 του άρθρου 26 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
70/τ.Α’/07.05.2019).

3. Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το 
παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι 
διατάξεις του με ευθύνη του αρμοδίου οργάνου, σε κάθε 
δε περίπτωση αποφασίζει ως προς τη ρύθμιση του ζη-
τήματος το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.- ΕΛΜΕΠΑ, ως έχον το 
τεκμήριο αρμοδιότητας.

4. Η ισχύς του κανονισμού αυτού άρχεται από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Για την εκάστοτε τροποποίηση του παρόντος κα-
νονισμού απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου του 
Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ και έγκριση της Συγκλήτου του Ελληνι-
κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η οποία δύναται να 
συντελείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 14 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   

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