
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 567/20534 
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Πανε-

πιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του 

Πανεπιστημίου Πατρών.

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(Συνεδρία 168/22.6.2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131).
2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ιδίως τα άρθρα 8, 13,14 
και 15.

3. Το άρθρο 37 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπ’ αρ. 54/22377/29.9.2015 απόφαση του Συμ-
βουλίου Ιδρύματος περί διορισμού της Καθηγήτριας του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Βενε-
τσάνας Κυριαζοπούλου του Ελευθερίου στη θέση της 
Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 703) 
και επανάληψη στο ορθό (Υ.Ο.Δ.Δ. 728).

5. Την υπ’ αρ. 61/28627/17.10.2016 απόφαση του Συμ-
βουλίου Ιδρύματος περί τροποποίησης της απόφασης 
ορισμού των Αναπληρωτών Πρυτάνεως, καθορισμού 
της σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως και ανάθεσης 
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρυτάνεως 
(Β’ 3643).

6. Τον από 19-03-2020 (με την υπ’ αρ. 163/6332/
17-02-2020 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστη-
μίου Πατρών) ορισμό Αντιπροέδρου του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του 
Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 207).

7. Την υπ’ αρ. 93/11039/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΟ4469Β7Θ-
ΜΡΣ) πρυτανική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του 
Πανεπιστημίου Πατρών

8. Την από 25.5.2020 γνώμη του Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πα-
νεπιστημίου Πατρών προς τη Σύγκλητο, σύμφωνα με 
την παρ. 5, περ. γ (δδ), του άρθρου 37 του ν. 4610/2019
(Α’ 70).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του 
Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Επωνυμία και λειτουργία

1. Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπι-
στημίου Πατρών ιδρύθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4610/
2019 (Α’ 70) και λειτουργεί ως διακριτή ακαδημαϊκή μο-
νάδα του Ιδρύματος με έδρα την πόλη της Ναυπάκτου.

2. Η επωνυμία του είναι Πανεπιστημιακό Ερευνητικό 
Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Ε.Κ. Πατρών) και η 
διεθνής επωνυμία του είναι «University Research Center 
of Patras».

3. Η λειτουργία του Π.Ε.Κ. διέπεται από τον ιδρυτικό 
του νόμο, τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι., τη νομοθεσία για την 
έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, 
όπως αυτή εξειδικεύεται για τα Α.Ε.Ι., τους όρους του 
παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, τις αποφάσεις της 
Διοίκησης του Π.Ε.Κ. και της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.

Άρθρο 2
Αποστολή - Σκοποί

1. Αντικείμενο του Π.Ε.Κ. Πατρών είναι η ανάπτυξη και 
προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας 
καθώς και η καλλιέργεια της αριστείας και του πολιτι-
σμού προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομικής ανά-
πτυξης και της κοινωνικής προόδου της χώρας.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η προαγωγή της διεπιστη-
μονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμο-
σμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς 
και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοι-
νωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της 
χώρας, β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοί-
των του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, καθώς 
και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες 
περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποί-
οι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός 
Τμήματα, γ) η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να αντα-
ποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα 
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που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα 
του και την υποστήριξη των φοιτητών του, δ) η παροχή 
υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και ε) 
η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξέ-
νης γλώσσας.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και επιδι-
ώξεων, το Π.Ε.Κ. Πατρών, 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, το ελληνι-
κό δημόσιο, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, άλλα 
Π.Ε.Κ. καθώς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτού-
τα (Ε.Π.Ι.), Ι.Τ.Ε., θεσμοθετημένα Εργαστήρια και Κέντρα 
Αριστείας των Α.Ε.Ι. της χώρας, με ερευνητικούς και 
τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, νομικά πρόσωπα 
δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, 
συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παρο-
χής υπηρεσιών υγείας, ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς 
ή συλλόγους και μουσεία και διαμεσολαβεί στη διασύν-
δεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την 
κοινωνία και τον πολιτισμό και στην παραγωγή προϊό-
ντων 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 και-
νοτομίας, στη χάραξη στρατηγικών χρηματοδότησης 
της έρευνας και στρατηγικών ανάπτυξης της χώρας 
συνδεδεμένες 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 οργάνωση ή συμμετέχει στην ορ-
γάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, 
εκπαιδευτικών επισκέψεων και δημόσιων συζητήσεων,

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

4. Η λειτουργία του Π.Ε.Κ. 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 δικαιωμάτων του ανθρώπου 

και του πολίτη ι) ο σεβασμός και η προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας.

Άρθρο 3
Διάρθρωση

1. Το Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται, 
προς το παρόν, από το Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπει-
ών με έδρα την Πάτρα, ιδρυθέν με την παρ. 4 του άρθρ. 
37 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

2. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. Πατρών 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 
τη βέλτιστη υποστήριξη των ερευνητικών του δραστη-
ριοτήτων.

3. Το Π.Ε.Κ. και το Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών 
στεγάζονται και λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Με απόφαση της Συγκλήτου πα-
ραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. και στο Ινστιτούτο Κυτταρικών 
Θεραπειών χώροι, υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Συμ-
βουλίου του Π.Ε.Κ. και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου 
του Ιδρύματος, ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύ-
ονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.

5. Στην περίπτωση κατάργησης ή διάλυσης του Π.Ε.Κ. 
η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών, το οποίο την κατανέμει με απόφαση 
της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

6. Στην περίπτωση κατάργησης Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ. 
η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών, το οποίο την κατανέμει με απόφαση 
της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου 
του Π.Ε.Κ.

Άρθρο 4
Ερευνητικό Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών

Αντικείμενο του Ερευνητικού Ινστιτούτου Κυτταρικών 
Θεραπειών είναι:

• Η έρευνα στο αντικείμενο των κυτταρικών θεραπει-
ών, αλλά και η εφαρμοσμένη έρευνα, όπως είναι ο προ-
κλινικός έλεγχος κυτταρικών θεραπειών και η ανάπτυξη 
κυτταρικών θεραπειών για κλινική χρήση.

• Η υψηλού επιπέδου ανάπτυξη και διαχείριση «Μη-
τρώου Εθελοντών Δοτών Μυελού» σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες 
νόμιμες διατάξεις.

• Η ερευνητική μελέτη στην προκλινική και κλινική 
ανάπτυξη «Φαρμάκων Προηγμένων Θεραπειών» μέσα 
από την εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας και κλινικών 
μελετών.

• Η συμβολή στην κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνη-
τικών αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και 
Μεταπτυχιακών Σπουδών τμημάτων της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα που 
εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των «Φαρμάκων 
Προηγμένων Θεραπειών».
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• Η προβολή του κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου 
Πατρών και η διάδοση του πνεύματος εθελοντισμού και 
κοινωνικής υπευθυνότητας.

Άρθρο 5
Διοίκηση ΠΕΚ και Ινστιτούτων

1. Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο απο-
τελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Πρόεδρο, 
τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων 
ως μέλη.

2. Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη 

διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
β) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υπο-

δομών και των εξοπλισμών του,
γ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε-

τραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ.,
δ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσω-

τερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή 
του Π.Ε.Κ.,

ε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέ-
σματα από τις δραστηριότητές του,

στ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περι-
πτώσεων α’, γ’, ε’ και ζ’ της παράγραφο 9 του άρθρ. 37 
του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και συντάσσει τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό του,

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

η) κατανέμει στα Ινστιτούτα και στην Κεντρική Γραμμα-
τεία του Π.Ε.Κ. κονδύλια, επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγί-
ες και έσοδα που διατίθενται για τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.

3. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις 
εξής αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του 
Συμβουλίου,

β) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογι-
σμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη 
Σύγκλητο,

γ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβά-
σεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συ-
νάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης 
α’ της παραγράφου 10 του άρθρ. 37 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) και

δ) εισηγείται στο Συμβούλιο το ερευνητικό και αναπτυ-
ξιακό πρόγραμμα του Π.Ε.Κ. και τον αντίστοιχο ετήσιο 
προϋπολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του 
Π.Ε.Κ.

4. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή 
συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος 
ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.

5. Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-
μοδιότητες:

α) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πο-
λιτική του Ινστιτούτου, β) συντάσσει τον ετήσιο προ-
ϋπολογισμό που αφορά στις δραστηριότητες του 
Ινστιτούτου,

γ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολο-
γισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμη-
θειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο 
πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ’ της παραγράφου 10 
του άρθρ. 37 του ν. 4610/2019 (Α’ 70),

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

6. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμο-
διότητες:

α) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
β) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό 

και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου,
γ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
δ) εισηγείται στη Συντονιστική Επιτροπή του Ινστιτού-

του (Σ.Ε.Ι.) τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ινστιτούτου,
ε) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού 

του Ινστιτούτου, την οποία, με τη σύμφωνη γνώμη της 
Σ.Ε.Ι, υποβάλλει στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται 
από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.

Άρθρο 6
Προσόντα Αντιπροέδρου, Διευθυντών και μελών 
τριμελών συντονιστικών επιτροπών - Επιλογή και 
ορισμός οργάνων διοίκησης

1. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των 
Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών 
είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία 
έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα 
σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., 
εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευ-
νητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους 
εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη.

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πεντα-
μελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της 
Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστη-
μίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

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., με επαρκή πείρα στην διεκδί-
κηση ερευνητικών προγραμμάτων και σε θέματα αξιο-
ποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης 
ερευνητικών φορέων ή ερευνητικών ομάδων και, ως 
σύνολο, η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης οφείλει 
να είναι αντιπροσωπευτική του εύρους των αντικειμέ-
νων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.. Η πενταμελής επιτροπή 
αξιολόγησης συνεδριάζει εφόσον είναι παρόντα όλα τα 
μέλη της. Εξετάζει ανά θέση όλες τις υποψηφιότητες με 
βάση τους πλήρεις φακέλους υποψηφιότητας. Για την 
υποβοήθηση του έργου της, η επιτροπή αξιολόγησης 
δύναται να διενεργεί διαδικασίες συνέντευξης με κάθε 
υποψήφιο ή/και να ζητά συστατικές επιστολές από καθη-
γητές Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημε-
ρολογιακών ημερών [που δύναται να παραταθεί μέχρι 
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το πολύ δέκα (10) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες] από 
την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιο-
τήτων, αποφασίζει κατά πλειοψηφία και με αιτιολόγηση 
της ψήφου, την κατάρτιση πίνακα αξιολογικής κατάταξης 
των υποψηφίων ανά θέση που συνοδεύεται από έκθεση 
αξιολόγησης και πρακτικό επιλογής, τα οποία υποβάλλο-
νται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτρο-
πή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν 
υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται 
μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύ-
γκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται 
εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η κατοχή των 
θέσεων του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., 
των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των 
συντονιστικών επιτροπών δεν είναι ασυμβίβαστη με 
την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης 
στο Α.Ε.Ι.

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. του Πανεπιστημίου 
Πατρών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς 
προκήρυξη μέχρι μία (1) 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 απο-
λογισμού του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών και των 
Ινστιτούτων.

2. Παύση μελών του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. (εξαιρου-
μένου του Προέδρου του) ή μελών των Συντονιστικών 
Επιτροπών των Ινστιτούτων του, επέρχεται σε περι-
πτώσεις που αυτά υποπίπτουν σε σοβαρή παράβαση 
ρητών διατάξεων νόμων ή κανονισμών που διέπουν 
τη λειτουργία του Π.Ε.Κ. ή αμελούν συστηματικά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, οπότε απαλλάσσονται 
από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
διατύπωση πλήρως αιτιολογημένης σύμφωνης γνώμης 
της Συγκλήτου ή του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. αντίστοιχα.

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

1. Αν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. του Πα-
νεπιστημίου Πατρών απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται 
να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον 
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.

2. Αν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. του 
Πανεπιστημίου Πατρών προσωρινά απουσιάζει ή κωλύ-
εται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από 
έναν από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, που ορίζεται 
με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Αν Διευθυντής Ινστιτούτου του Π.Ε.Κ. του Πανεπι-
στημίου Πατρών προσωρινά απουσιάζει ή κωλύεται να 
ασκήσει τα καθήκοντά του στο Ινστιτούτο που διευθύ-
νει, καθώς και ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα 
αυτά ασκούνται από μέλος της Συντονιστικής Επιτρο-
πής του Ινστιτούτου (Σ.Ε.Ι.), το οποίο ορίζεται κατά την 
πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστι-
κή ψηφοφορία μεταξύ 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. του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

3. α) Το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου 
Πατρών συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και 
εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του και συνέρχεται σε συνεδρίαση το αρ-
γότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία πρό-
σκλησης. Το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. συνεδριάζει επίσης, 
όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον 
μελών προς τον Πρόεδρό του, στην οποία προσδιορί-
ζονται και τα θέματα για τα οποία ζητείται η έκτακτη 
σύγκληση. Η πρόσκληση σύγκλησης γίνεται μέσω e-mail.

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

β) Η συμμετοχή και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου 
στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών 
δύναται να γίνει, εκτός από τη φυσική παρουσία των 
μελών του στον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης, εξ 
αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και επι-
κοινωνιών.

Το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών 
βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι πε-
ρισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού του. Σε 
περίπτωση απουσίας μελών του Συμβουλίου, τα οποία 
προσκλήθηκαν εγκαίρως 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. 
του Πανεπιστημίου Πατρών τηρούνται πρακτικά από 
διοικητικό υπάλληλο που ασκεί χρέη Γραμματέα του 
Συμβουλίου, ο οποίος διατίθεται για τον σκοπό αυτόν 
με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

6.α) Η Συντονιστική Επιτροπή Ινστιτούτου (Σ.Ε.Ι.) του 
Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών συνεδριάζει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, 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 εί-
ναι σύμφωνη με την γνώμη του Προέδρου και Διευθυντή 
του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση διαφωνίας του Διευθυντή 
του Ινστιτούτου προς ομόφωνη γνώμη των υπολοίπων 
δύο μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, ο Διευθυντής 
υποχρεούται να θέσει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Π.Ε.Κ. προς επίλυση της διαφωνίας.
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γ) Σε κάθε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ι. τηρούνται περιληπτι-
κά πρακτικά από διοικητικό υπάλληλο του Ινστιτούτου ή 
υπάλληλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος ορίζεται 
για τον σκοπό αυτόν από τον Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που δι-
έπουν τη λειτουργία συλλογικών οργάνων διοίκησης 
και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών και τον Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 9
Οργανωτική Δομή

1. Η Γραμματεία του Π.Ε.Κ. είναι αρμόδια για τη γραμ-
ματειακή και διοικητική υποστήριξη του έργου του Συμ-
βουλίου του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου και 
ειδικότερα για:

α) την τήρηση πρωτοκόλλου του Τμήματος, τη συγκέ-
ντρωση, προετοιμασία και επεξεργασία των θεμάτων 
αρμοδιότητας του Συμβουλίου,

β) την ενημέρωση του Πρόεδρου και των μελών του 
Συμβουλίου για την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για 
κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,

γ) τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και Ιν-
στιτούτα επί των εισερχομένων θεμάτων και κατάρτιση 
σχεδίου Ημερησίας Διάταξης,

δ) την αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, σχετικές εισηγήσεις και πληροφο-
ριακό υλικό εκάστης συνεδρίασης στα μέλη του Συμ-
βουλίου,

ε) την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμ-
βουλίου κατά τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό κανο-
νισμό λειτουργίας του Ιδρύματος και στον Κανονισμό 
του Π.Ε.Κ.,

στ) τη διοικητική διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων 
του Συμβουλίου, την ανάρτηση πράξεων και αποφάσεων 
στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,

ζ) τη σύνταξη και διεκπεραίωση μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας ή κεντρικού Πρωτοκόλλου εγγράφων 
προς φορείς και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών,

η) την τήρηση αρχείου γνωμοδοτικών εγγράφων και 
λοιπών εγκυκλίων θεμάτων αρμοδιότητάς του και κοι-
νοποίησή τους στα ενδιαφερόμενα μέλη του Π.Ε.Κ. και 
του Ιδρύματος,

θ) Την τήρηση αρχείου εγγράφων, αποφάσεων και 
πρακτικών και έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων 
πρακτικών και επικύρωση αυτών,

ι) Την παρακολούθηση του έργου Επιτροπών που συ-
γκροτεί η Σύγκλητος για την επεξεργασία ή διεκπεραί-
ωση συγκεκριμένων θεμάτων,

ια) Τη συνδρομή και υποστήριξη του Εσωτερικού Συ-
στήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και των αρμο-
δίων οργάνων του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητάς 
του,

ιβ) Όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμό-
δια όργανα του Ιδρύματος και του Π.Ε.Κ..

3. Της Γραμματείας Πανεπιστημιακού Ερευνητικού 
Κέντρου (ΠΕΚ) προΐσταται διοικητικός υπάλληλος, που 

προέρχεται από όλους τους κλάδους και ειδικότητες κα-
τηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Άρθρο 10
Διαχείριση πόρων

1. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγματο-
ποιείται ως εξής:

α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρ-
χονται από τους πόρους των περιπτώσεων α’, γ’, ε’ και ζ’ 
της παραγράφου 9 του άρθρ. 37 του ν. 4610/2019 γίνεται 
από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού 
ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.,

β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και ανα-
πτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του 
Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών 
είναι μέλη του Ινστιτούτου,

γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτά-
ται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό 
εξοπλισμό του Π.Ε.Κ.,

δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατί-
θεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λει-
τουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, 
με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος 
της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες 
των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται 
στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ.. Η συνολική παρα-
κράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι 
ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων 
έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση 
δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 59 έως 67 του ν. 4485/2017.

2. Η διάθεση των πάσης φύσεως πόρων του Π.Ε.Κ. θα 
γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. μετά από 
εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 11
Απασχόληση προσωπικού

1. Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από: (α) 
Ερευνητές που είναι μέλη του διδακτικού/ερευνητικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, (β) Επισκέπτες 
εμπειρογνώμονες και συνεργαζόμενους Ερευνητές, που 
μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π., επισκέπτες καθηγητές, εντε-
ταλμένοι επίκουροι, καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες 
του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλου Α.Ε.Ι.

2. Για τις ανάγκες των ερευνητικών και τεχνολογικών 
προγραμμάτων του Π.Ε.Κ. μπορούν να απασχολούνται 
μέλη Δ.E.Π. με συμβάσεις πρόσθετης απασχόλησης ή 
έργου, οι οποίες εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευ-
νών του Ιδρύματος, κατόπιν εισήγησης του Επιστημο-
νικά Υπευθύνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.

3. Το Π.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Πατρών δύναται να απα-
σχολεί πρόσθετο ερευνητικό προσωπικό με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβά-
σεις μίσθωσης έργου και πρόσθετο επιστημονικό - τεχνι-
κό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας 
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ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για 
τις ανάγκες των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών 
δραστηριοτήτων, έργων και προγραμμάτων του.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Επιστημονικά Υπευθύνου

Οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Υπευθύνου είναι 
αυτές που περιγράφονται στον ν. 4485/2017 (Α’ 114). Ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος θα ορίζεται με απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών, θα ευθύνεται για την ορθή υλοποίη-
ση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου 
και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την 
εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου ενώ θα παρακολου-
θεί και το οικονομικό αντικείμενό του. Με εισήγηση του 
ΕΥ, η Επιτροπή Ερευνών μπορεί να ορίζει αναπληρωτή 
επιστημονικό υπεύθυνο.

Άρθρο 13
Απασχόληση του Προσωπικού του Π.Ε.Κ.

1. Τόπος παροχής εργασίας του προσωπικού του Π.Ε.Κ. 
του Πανεπιστημίου Πατρών είναι οι χώροι και οι εγκα-
ταστάσεις έρευνας, όπου υλοποιούνται τα ερευνητικά 
έργα και προγράμματα και οι χώροι των υπηρεσιών και 
γραφείων του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών.

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. του 
Πανεπιστημίου Πατρών σε άλλο τόπο, χώρο, εγκατάστα-
ση ή στην ύπαιθρο, όπου αναπτύσσει δραστηριότητα το 
Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Η προστασία των εργαζομένων στους χώρους και 
στις θέσεις, όπου αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του 
Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών, 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. του Πανεπιστημίου Πατρών είναι εκείνα 
που ισχύουν για κάθε κατηγορία προσωπικού του Πανε-
πιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία 
των Α.Ε.Ι. και στα πλαίσια του ισχύοντος εργασιακού 
δικαίου.

β) Με απόφαση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. του Πανε-
πιστημίου Πατρών, δύναται να οριστεί, για ορισμένες 
ειδικότητες του προσωπικού, ιδιαιτέρως του ερευνητι-
κού, η απασχόληση με εναλλακτικό σύστημα εργασίας 
(βάρδιες) για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστη-
ριοτήτων και εργασιών του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Η απασχόληση του ερευνητικού προσωπικού, 
ειδικότερα, προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των επιμέ-
ρους ερευνητικών προγραμμάτων και έργων.

γ) Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων, οι Διευ-
θυντές των Ινστιτούτων και ο Αντιπρόεδρος του Π.Ε.Κ. 
του Πανεπιστημίου Πατρών 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 και τις σχετικές διατάξεις και 
αποφάσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται στο Πανε-

πιστήμιο Πατρών. Όπου απαιτείται έγκριση του Π.Ε.Κ. 
του Πανεπιστημίου Πατρών, αυτή παρέχεται από τον 
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. με τη σύμφωνη 
γνώμη του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου.

5. Το πάσης φύσης πρόσθετο προσωπικό του Π.Ε.Κ. 
του Πανεπιστημίου Πατρών προσλαμβάνεται σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία και τον οδηγό εφαρμογής ή 
χρηματοδότησης των έργων, είτε με απευθείας ανάθεση, 
είτε μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
διαδικασία επιλογής και συμβασιοποιείται εφαρμόζο-
ντας τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και τα 
πρότυπα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 
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. του Πανε-
πιστημίου Πατρών.

Άρθρο 14
Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

1. Στο πλαίσιο της αποστολής και των σκοπών του 
Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών 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. του 
Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλων ερευνητικών και επι-
στημονικών φορέων, καθώς και καθηγητές Α.Ε.Ι.

2. Το Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών με τα Ινστιτού-
τα του, δύναται και επιδιώκει να (συν-)διοργανώνει, στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, εθνικά και 
διεθνή επιστημονικά συνέδρια (conferences) και ημερί-
δες (meetings), συναντήσεις εργασίας (workshops), σε-
μινάρια (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. 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. του Πανεπιστημίου Πατρών αναλαμβάνει 
δράσεις για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 
και τη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων που παρά-
γονται από τα Ινστιτούτα του. Στην κατεύθυνση αυτή, 
ενδεικτικά, υποστηρίζει ελληνικές μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις (και κατά δεύτερο λόγο μεγάλες επιχειρήσεις και 
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άλλους οργανισμούς) για την εξεύρεση λύσεων σε τεχνο-
λογικά προβλήματα ή ανάγκες τους ή για την εισαγωγή 
ή την υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων ή διεργασιών, 
συνάπτει συμφωνίες για την επιχειρηματική προώθηση 
τεχνολογιών και καινοτόμων προϊόντων, παραχωρώντας 
άδειες εκμετάλλευσης τεχνολογίας/καινοτομίας και πα-
ρέχοντας υπηρεσίες τεχνοδιάγνωσης, αξιολόγησης τε-
χνολογίας, ελέγχου καινοτομικότητας κ.λπ., υποστηρίζει 
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 15
Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με δικαιώματα διανο-
ητικής ιδιοκτησίας εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του 
Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπι-
στημίου Πατρών, όπως ισχύει, και η κείμενη, ισχύουσα 
νομοθεσία και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει νομική 
πρόβλεψη, ισχύουν οι αποφάσεις της Συγκλήτου και του 
Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών επί 
των αντίστοιχων θεμάτων.

Άρθρο 16
Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας

1. Τα εκτελούμενα στο Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πα-
τρών ερευνητικά προγράμματα, εκτός της επιστημονι-
κής τους επάρκειας, εξασφαλίζουν εγγυήσεις ώστε να 
μη θίγονται νομικά κατοχυρωμένα αγαθά, όπως ιδίως 
ο σεβασμός της αξίας των ανθρώπινων όντων, της αυ-
τονομίας των προσώπων που συμμετέχουν και της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας, η προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 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 παραδεδεγμένες αρχές της ακεραιότητας της 
έρευνας και τα κριτήρια της ορθής επιστημονικής πρα-
κτικής και αναλαμβάνει τις ευθύνες που απορρέουν από 
την ερευνά του, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τις ατομικές 
και ερευνητικές ελευθερίες του. Το ερευνητικό προσω-
πικό είναι ελεύθερο να επιλέξει οποιοδήποτε ερευνητικό 
θέμα στο πλαίσιο της αποστολής, των σκοπών και των 
στόχων του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών, να λάβει 
υποστήριξη από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή και να δημι-
ουργήσει, να αναλύσει και να εξαγάγει τα ευρήματα και 
τα συμπεράσματά του.

3. Οι δραστηριότητες του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων 
υπόκεινται στους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της 
έρευνας που πρέπει να διέπουν τις ερευνητικές δραστη-
ριότητες που διεξάγονται στους χώρους του Π.Π. ή και 
εκτός αυτού και βρίσκονται υπό την ευθύνη ή με τη συμ-
μετοχή του επιστημονικού προσωπικού του ιδρύματος, 
όπως οι κανόνες αυτοί προβλέπονται στον Κώδικα Ηθι-
κής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Πατρών και στην υφιστάμενη νομοθεσία.

4. Η λογοκλοπή, η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων, 
όπως και η παραποίηση αποτελεσμάτων, είναι ανεπί-
τρεπτες και υπόκεινται σε κυρώσεις στο πλαίσιο του 
Κανονισμού του Π.Π. Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή 
ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου οφείλει να ακολουθεί 
υποχρεωτικά τους κανόνες της ορθής επιστημονικής 
τεκμηρίωσης. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της 
Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών ελέγ-
χει εάν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό 
στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των 
προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα 
προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και με φροντίδα και 
σεβασμό για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η 
Ε.Η.Δ.Ε. επίσης ελέγχει την τήρηση των γενικά παραδε-
δεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των 
κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής και έχει 
τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους κατά τη διάρκεια 
της εξέλιξης συγκεκριμένης έρευνας έως την ολοκλήρω-
σή της, προβαίνοντας σε συστάσεις για την αρτιότερη, 
ηθικά και δεοντολογικά, διενέργειά της.

5. 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 κανόνων 
ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και της ερευνητι-
κής ακεραιότητας θα εξετάζεται από το Συμβούλιο του 
Π.Ε.Κ. και θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου 
Πατρών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα 
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας και την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 17
Τελικές διατάξεις

1. Τροποποιήσεις στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας είναι δυνατόν να επέλθουν με απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών έπειτα από σχε-
τική εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.

2. Για θέματα που τυχόν προκύψουν και δεν έχουν προ-
βλεφθεί στον παρόντα κανονισμό θα ισχύουν οι εκά-
στοτε νόμοι, όπως κάθε φορά ισχύουν και οι σχετικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 29 Ιουνίου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30622 Τεύχος B’ 3013/21.07.2020

*02030132107200008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 
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μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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