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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

2

Ίδρυση Εργαστηρίου Εθελοντισμός στον αθλητισμό και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Τμήματος
Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Κίνησης και Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 8
(1)
Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(συνεδρίαση 176/10.7.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα
άρθρα 30, 31, 38 έως 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
3. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περ. γ΄ της παρ. 22
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ως εξής: «Έως
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 (Α΄148)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».
5. Την υπό στοιχεία 210838/Ζ1/01.12.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.
647) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο
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διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία,
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης.
6. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (10η/25-06-2020).
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (Συνεδρίαση 176η/10.07.2020).
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως
κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο
πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής
έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον επιστημονικό
κλάδο των Ψηφιακών Συστημάτων.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυ-
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χιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως
ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμήματα
Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά
εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου
ή διπλώματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών).
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος
ΔΜΣ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, η τριμελής επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 5 εισηγείται την αποδοχή ή μη του
ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ακαδημαϊκές,
ερευνητικές και επαγγελματικές επιδόσεις και δραστηριότητές του. Απαραίτητη είναι επίσης η καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων
ανακοινώνεται δύο φορές το χρόνο (κάθε Σεπτέμβριο
και Ιανουάριο), αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
και του Πανεπιστημίου. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις
ευρύτερες ερευνητικές περιοχές ή και ειδικότερα αντικείμενα που οι Καθηγητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων προτείνουν ως ερευνητικά αντικείμενα ενδιαφέροντός τους, τον Επιβλέποντα Καθηγητή ανά ερευνητικό
αντικείμενο και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Επιπλέον, η
πρόσκληση περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερομένους, τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες
κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών,
ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των
διατριβών. Οι υποψήφιοι, κατόπιν συνεννόησης με καθηγητή του Tμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος εντός των
προθεσμιών που ορίζονται στις ανωτέρω προσκλήσεις
υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων.
Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου
αναγράφονται:
- προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
- τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση
- προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής (η οποία μπορεί να είναι είτε Ελληνικά είτε
Αγγλικά)
- προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
4. Σύντομη περίληψη της προτεινόμενης διδακτορικής
διατριβής, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
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5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
6. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
(για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων
ιδρυμάτων)
8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
9. Προαιρετικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δύναται
να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης,
όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες
που έχουν εκπονήσει.
Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
Μετά το πέρας εκάστης των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 3, η Συνέλευση του Τμήματος,
κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις με βάση τη συνάφεια του
ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μια τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων.
Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος, εξετάζει τις αιτήσεις και καλεί τους
υποψήφιους σε συνέντευξη.
Στη συνέχεια υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος
υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους
οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει
δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον
αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τη
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντα και το υπόμνημα
της επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την
αίτηση του υποψηφίου. Στην απόφαση της Συνέλευσης
ορίζεται:
- ο επιβλέπων της διατριβής
- τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής,
που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση και τη
συγγραφή της διατριβής και
- η γλώσσα συγγραφής της διατριβής.
- τα μαθήματα που ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει (εφόσον η Συνέλευση το κρίνει σκόπιμο)
Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων, των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής, οι
τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος και του Ιδρύματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 6
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
1. Επιβλέπων διδακτορικής διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν
μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.
Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να είναι ο επιβλέπων σε οκτώ
(8) κατά μέγιστο διδακτορικές διατριβές που είναι σε
εξέλιξη την ίδια χρονική στιγμή.
2. Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
Η Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ορίζεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος και έχει ως αρμοδιότητα να
πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της διδακτορικής διατριβής
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Μέλος της επιτροπής είναι ο επιβλέπων της διατριβής.
Τα δύο άλλα μέλη μπορεί να είναι:
- μέλη ΔΕΠ από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων
Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή
από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα
της αλλοδαπής και που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Στην επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ από
τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.
Σε περίπτωση που την περίοδο της υποστήριξης της
διατριβής, μέλη της τριμελούς επιτροπής έχουν συνταξιοδοτηθεί ή εκλείψουν, με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος αντικαθίστανται με ισάριθμα μέλη.
2α. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος
αναθέτει την επίβλεψη:
- σε άλλον, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος ή
- σε ένα από τα άλλα (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να
έχει κάθε επιβλέπων.
Ομοίως, αν για οποιονδήποτε λόγο μέλος της τριμελούς επιτροπής εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να
τελέσει τα εκ του ρόλου του απορρέοντα καθήκοντα για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ή αν η εξέλιξη της διδακτορικής έρευνας επιτάσσει την ανασύνθεση της τριμελούς
επιτροπής ώστε να απαρτίζεται από τα μέλη εκείνα που
είναι τα πλέον κατάλληλα για την πλαισίωση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, η Συνέλευση του
Τμήματος αντικαθιστά το μέλος της τριμελούς επιτροπής
ύστερα από αίτηση του επιβλέποντα και γνώμη του προτεινόμενου και του αντικαθιστώμενου μέλους.
2β. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση επιβλέποντος
Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή
Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη
επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις
υποψήφιων διδακτόρων
1. Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής.
Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής είναι
έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
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Ο/Η Υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με
επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή
της ανωτέρω περιόδου έως και 2 έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην
προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν επωφελείται των δικαιωμάτων και
των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους
διδάκτορες.
2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποψηφίων διδακτόρων
- Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ανανεώνουν
την εγγραφή τους στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
- Ο υποψήφιος διδάκτορας κάθε έτος, στο διάστημα
από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα
ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’αυτού
από τον επιβλέποντα ή/και την Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του
υποψηφίου.
- Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
- Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα
τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για
τους φοιτητές του Β΄ κύκλου σπουδών.
- Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της
διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Άρθρο 8
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
1. Ορισμός /αλλαγή θέματος διδακτορικής διατριβής
Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα το περιεχόμενό της ανάλογα με την εξέλιξη της διδακτορικής
έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι το περιγραφόμενο
από το νέο τίτλο θέμα παραμένει εντός του γνωστικού
αντικειμένου στο οποίο εντασσόταν ο αρχικός τίτλος. Η
τροποποίηση του τίτλου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε
στιγμή με αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και έγκριση της Συνέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του
επιβλέποντα και της τριμελούς επιτροπής. Ειδικότερα
επιτρέπονται η μεταβολή του τίτλου ώστε (α) να αντικατοπτρίζει ειδικότερο θέμα από το αρχικά ορισθέν και (β)
να προσθέτει στο αρχικά ορισθέν αντικείμενο συναφή
με αυτό πεδία έρευνας. Η μεταβολή που περιγράφεται
στην παρούσα παράγραφο δεν συνεπάγεται μεταβολή
των ορίων ολοκλήρωσης της διατριβής.
Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής αλλάζει
πλήρως σε σχέση με το αρχικό, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αναλυτική τεκμηριωμένη επιστημονική
πρόταση και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορι-
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κής διατριβής και ακολουθείται εξαρχής η διαδικασία
αίτησης που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντα
Κανονισμού. Ο χρόνος που έχει ήδη διανυθεί στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με το προηγούμενο
θέμα δεν προσμετράται.
2. Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής
Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται με χρήση του
σχετικού πρότυπου εγγράφου που είναι διαθέσιμο στον
ιστότοπο του Τμήματος, ή σε παραπλήσια μορφή. Η
ακριβής δομή και η έκτασή της καθορίζονται με βάση
τη συνήθη πρακτική για τις διατριβές του ευρύτερου
επιστημονικού χώρου της επιστήμης των Ψηφιακών Συστημάτων, με κύριο κριτήριο να εξυπηρετούνται βέλτιστα οι σκοποί της ορθής απόδοσης της ερευνητικής
συνεισφοράς του υποψηφίου και της διευκόλυνσης της
αξιοποίησής της από άλλους ερευνητές.
Εάν η διατριβή συγγράφεται στα ελληνικά περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στα Αγγλικά ενώ αν συγγράφεται στα αγγλικά περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στα
ελληνικά.
Άρθρο 9
Υποστήριξη/αξιολόγηση της διδακτορικής
διατριβής
- Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής.
- Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδέχεται ή
τεκμηριωμένα απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου.
- Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή απορρίψει
την αίτηση του υποψηφίου, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση μετά την πάροδο τριών μηνών, στην
οποία θα αναλύει τους τρόπους με τους οποίους έχει
αντιμετωπίσει τις παρατηρήσεις και έχει ενσωματώσει
τις συμβουλές της τριμελούς επιτροπής. Σε περίπτωση ενδεχόμενης νέας απόρριψης επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, έως και τρεις (3) φορές. Εάν η αίτηση απορριφθεί
περισσότερες από τρεις φορές, ο υποψήφιος διακόπτει τη
φοίτησή του, χωρίς δικαίωμα υποστήριξης του θέματος.
- Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί
την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση, την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος και ζητά τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής για την κρίση της διατριβής.
Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν:
- τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39
του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που είναι:
- μέλη ΔΕΠ από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
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βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και που έχουν το
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση
διδακτορική διατριβή.
Εάν κάποιο μέλος της τριμελούς επιτροπής έχει συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί, εκλείψει ή βρίσκεται σε νόμιμη
άδεια, αντικαθίσταται με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος.
- Η επταμελής εξεταστική επιτροπή ορίζεται στην επόμενη ή το πολύ τη μεθεπόμενη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος από την κατάθεση της εισηγητικής
έκθεσης.
- Σε διάστημα δύο εβδομάδων από τον ορισμό της
επταμελούς επιτροπής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει:
- ηλεκτρονικά τη διατριβή σε όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής
- υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος, που κοινοποιείται στον επιβλέποντα, ότι η διατριβή
δεν είναι προϊόν λογοκλοπής.
- Η ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής ορίζεται
με πρωτοβουλία του επιβλέποντα σε συνεργασία με
τον υποψήφιο διδάκτορα, τουλάχιστον ένα μήνα και το
πολύ τρεις μήνες από τη συγκρότηση της επταμελούς
επιτροπής, και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας από τη Γραμματεία.
- Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια και
προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4)
τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα
λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.
- Μετά την υποστήριξη, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς παρουσία τρίτων και κρίνει την εργασία
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, των πρωτότυπη
σκέψη και τη συμβολή στην επιστήμη. Μπορούν να παρίστανται στην συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και όσοι έχουν στο
παρελθόν διατελέσει μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής και έχουν
αντικατασταθεί.
- Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η εγκριθείσα Δ.Δ. βαθμολογείται με την ακόλουθη
κλίμακα: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και η βαθμολογία
καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της
διατριβής.
Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού διπλώματος
νοείται η ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης της Διδακτορικής Διατριβής.
- Σε περίπτωση που η επταμελής επιτροπή δεν εγκρίνει
τη Διδακτορική Διατριβή ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση
της διατριβής μετά την πάροδο κατ’ ελάχιστον έξι μηνών.
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Εάν και κατά τη δεύτερη υποστήριξη της διδακτορικής
διατριβής η επταμελής δεν την κρίνει ικανοποιητική, ο
υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραμμα
διδακτορικών σπουδών χωρίς να του απονεμηθεί τίτλος.
- Σε περίπτωση που κατά την κρίση της πλειοψηφίας
των μελών της επταμελούς επιτροπής η διατριβή χρήζει διορθώσεων, αλλά όχι τόσο καίριων που να κρίνεται
απορριπτέα, καταγράφονται στο πρακτικό οι απαιτούμενες αλλαγές και ο υποψήφιος οφείλει σε προθεσμία
τριών μηνών να υποβάλλει προς τα μέλη της επταμελούς
επιτροπής την ενημερωμένη έκδοση της διατριβής συνοδευόμενη από έκθεση στην οποία αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν οι παρατηρήσεις
της επταμελούς επιτροπής. Εφόσον η επταμελής επιτροπή αξιολογήσει τις παρεμβάσεις ως ικανοποιητικές,
συντάσσει σχετική βεβαίωση και η διατριβή θεωρείται
ως επιτυχώς ολοκληρωμένη. Η βεβαίωση υποβάλλεται
στη γραμματεία του Τμήματος και καταχωρείται στον
φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.
Σε αυτή την περίπτωση ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού διπλώματος νοείται η ημερομηνία σύνταξης
της βεβαίωσης της επταμελούς επιτροπής.
Εάν η επταμελής επιτροπή αξιολογήσει τις παρεμβάσεις ως μη ικανοποιητικές τότε θεωρείται ως αρνητική
η αρχική κρίση της επταμελούς επιτροπής και ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών χωρίς να του απονεμηθεί τίτλος.
Στην περίπτωση αυτή η επταμελής επιτροπή συντάσσει
σχετικό πρακτικό όπου τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους
οποίους οι παρεμβάσεις κρίνονται μη ικανοποιητικές,
και το υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος. Το
πρακτικό καταχωρείται στον φάκελο του υποψηφίου
διδάκτορα.
Άρθρο 10
Αναγόρευση και καθομολόγηση Διδακτόρων
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος την τελική διδακτορική διατριβή σε ψηφιακή μορφή
καθώς και ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή και μεριμνά για
την κατάθεση της διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με μέριμνα της
Γραμματείας ο υποψήφιος διδάκτορας προσκαλείται
στην επόμενη εκδήλωση αναγόρευσης-καθομολόγησηςαπονομής Διδακτορικού Διπλώματος. Στην περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος διδάκτορας
αδυνατεί να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση προσκαλείται από τη Γραμματεία στην επόμενη εκδήλωση,
έως ότου λάβει χώρα η αναγόρευση-καθομολόγησηαπονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.
Άρθρο 11
Πνευματικά δικαιώματα
Η διδακτορική διατριβή είναι έργο συνεργασίας, με
την έννοια του άρθρου 7 του ν. 2121/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με συνδημιουργούς τον υποψήφιο
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διδάκτορα και τον επιβλέποντα και τα πνευματικά δικαιώματα επ' αυτής ανήκουν κατά 80% στον υποψήφιο
διδάκτορα και κατά 20% στον επιβλέποντα.
Άρθρο 12
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα
υποψηφίων διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,
μετά την εισήγηση κατά πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων εάν:
- δεν ανανεώσουν την ετήσια εγγραφή τους,
- παρουσιάζεται στασιμότητα των εργασιών τους στο
πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής ή η πρόοδός τους
κρίνεται ανεπαρκής,
- έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης
της Διατριβής,
- δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχετικά με την πρόοδο της διατριβής του,
- έχουν υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα,
- έχουν υποπέσει σε σοβαρό ηθικό παράπτωμα που
δεν συνάδει με την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα,
όπως ενδεικτικά αυτό της λογοκλοπής,
- δεν συνεργάζονται με τον επιβλέποντα και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες διαγράφονται αυτοδίκαια
εάν υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα
Κανονισμό, ή κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Γραμματεία
του Τμήματος.
Άρθρο 13
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη
Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου μπορεί να συνεργάζεται με ερευνητικά
κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής για την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 43
παρ. 3 του ν. 4485/2017.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με την
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με αναγνωρισμένα
ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό
θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και
του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 10 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
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Αριθμ. 6701
(2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Εθελοντισμός στον αθλητισμό και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Τμήματος Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού της
Σχολής Επιστημών Κίνησης και Ποιότητας Ζωής.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις.»
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α’ 114).
4. Την εισήγηση της Συνέλευσης του τμήματος Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών
Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση με αριθμό 99/15-05-2020).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
(Α΄ 258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις».
6. Την απόφαση 42 της 176ης Συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εθελοντισμός στον αθλητισμό και
τις κοινωνικές υπηρεσίες» του Τμήματος Οργάνωση και
Διαχείριση Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Κίνησης
και Ποιότητας Ζωής.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
(Α΄ 258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις».
8. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση εργαστηρίου «Εθελοντισμός στον αθλητισμό και τις κοινωνικές υπηρεσίες» του Τμήματος Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών
Κίνησης και Ποιότητας Ζωής ως ακολουθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται Εργαστήριο στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) της Σχολής Επιστημών
Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπι-
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στημίου Πελοποννήσου, με την επωνυμία «Εργαστήριο
Εθελοντισμού στον Αθλητισμό και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες» και με τη διεθνή επωνυμία «Volunteerism in Sport
and Social Services Lab», το οποίο θα καλύπτει πρώτιστα
τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε τομείς οι οποίοι
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο
που περιγράφει ο τίτλος του εργαστηρίου αυτού.
Άρθρο 2
Λογική Ίδρυσης του Εργαστηρίου
Το εργαστήριο θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να
απασχολήσει ερευνητικά έναν μικρό αλλά σημαντικό
αριθμό προπτυχιακών φοιτητών, και να αποτελέσει μια
θερμοκοιτίδα μελλοντικών ερευνητών στο γνωστικό
αντικείμενο της οργάνωσης και διαχείρισης εθελοντικού
προσωπικού. Αυτό είναι ζητούμενο σε πολλά πανεπιστήμια της αλλοδαπής τα οποία χρησιμοποιούν τα εργαστήρια τους για να προσελκύσουν έναν αριθμό φοιτητών και
να τους μυήσουν στην έρευνα και την καινοτομία. Το εργαστήριο, σε συνεργασία με τον σύλλογο των φοιτητών
θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με οργανισμούς, αθλητικά σωματεία και αθλητικά
γεγονότα τα οποία είναι διατεθειμένα να απασχολήσουν
φοιτητές μας σε εθελοντική βάση εκπαιδεύοντας τους
και προσφέροντας τους τα προσόντα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα συστατικά επαγγελματικής επιτυχίας στο
μέλλον. Η συγκεκριμένη τακτική (practicum) - είναι πολύ
συνηθισμένη στο εξωτερικό, ενώ σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι και βαθμολογούμενη. Το εργαστήριο
θα μπορούσε να «φιλτράρει» αυτούς του οργανισμούς
έτσι ώστε οι φοιτητές μας να προσφέρουν εθελοντικές
υπηρεσίες σε οργανισμούς που έχουν πραγματικά την
διάθεση να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα προσόντα
που είναι αναγκαία στην αγορά εργασίας, και όχι να τους
χρησιμοποιούν σαν «αναλώσιμο» προσωπικό χωρίς κάποιο ουσιαστικό για τους φοιτητές κέρδος.
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην πρόταση αυτή
είναι η ίδια που έχει χρησιμοποιηθεί και στην ίδρυση
του προηγούμενου εργαστηρίου του ΤΟΔΑ σε μια προσπάθεια να διατηρήσουμε τους κοινούς στόχους/ επιδιώξεις και την ταυτότητα του τμήματος, καθώς και να
αποφύγουμε δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στον
ερευνητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα των επιστημονικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Άρθρο 3
Σκοπός του Εργαστηρίου
Κύριος σκοπός του «Εργαστηρίου Εθελοντισμού στον
Αθλητισμό και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες» είναι να αποτελέσει έναν αξιόπιστο και παραγωγικό φορέα δημιουργίας πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, μελέτης
και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να
καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της
Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας
Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το αντικείμενο
του εργαστηρίου θα είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη
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έρευνα και μελέτη σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο του
εθελοντισμού στον αθλητισμό και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από Δημόσιους,
Ιδιωτικούς, Κερδοσκοπικούς, Μη-Κερδοσκοπικούς και/ή
Μη-Κυβερνητικούς οργανισμούς, και στοχεύουν στην
δημιουργία πιο αποτελεσματικών οργανισμών, ισχυρότερων κοινοτήτων, καθώς και την προώθηση της ισότητας και των ευκαιριών. O Εθελοντισμός αποτελεί ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο (interdisciplinary field ) το
οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνητικών, διδακτικών
και κοινωνικών δράσεων του Τμήματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
Άρθρο 4
Τομείς Δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην έρευνα, την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών,
μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και
την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα του Εργαστηρίου
επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστήμης στο γνωστικό αντικείμενο
του εθελοντισμού στον αθλητισμό και τις κοινωνικές
υπηρεσίες.
• Διεξαγωγή θεωρητικής και/ή εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια λειτουργείας του Τμήματος ή στο πλαίσιο
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων - σε
θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής σε
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα της δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
• Ανάπτυξη συνεργασιών με ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς και λοιπούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των οποίων
οι στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής
εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλίων, μονογραφιών κ.λπ. γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
• Οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων για την προαγωγή
της γνώσης και την προώθηση των στόχων του Εργαστηρίου.
• Οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων και
άλλων συναφών πρωτοβουλιών γύρω από το γνωστικό
αντικείμενο του Εργαστηρίου.
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• Εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, σε
θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
• Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής υποδομής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και
Ποιότητας Ζωής για την υποστήριξη της διεξαγωγής
έρευνας.
Άρθρο 5
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί στο
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της
Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας
Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο χώρο του
οποίου λειτουργεί. Το προσωπικό αποτελείται από τον
Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει
στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου
εργαστηρίου. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες με
συνάφεια στον χώρο του Εθελοντισμού στον Αθλητισμό
και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και λοιπούς επιστήμονες
με ενδιαφέροντα στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Η τοποθέτηση στο εργαστήριο των μελών του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται
με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής
νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 6
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το «Εργαστήριο Εθελοντισμού στον Αθλητισμό και
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες» διευθύνεται από μέλος του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ορίζεται με τη
διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992.
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ο συντονισμός του
διδακτικού και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η
κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, του ετήσιου
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση
των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής σε
χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, η μέριμνα
για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των πόρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την κατανομή των
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χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, και η
υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
Άρθρο 7
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Χώροι εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή του διδακτικού - ερευνητικού
του έργου ή χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου για τον σκοπό αυτό. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου
και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ και
άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό,
την παραμονή εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες
ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως άνω μηχανημάτων και υλικών και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά
τη χρήση τους, στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες
διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.
Άρθρο 8
Έσοδα - Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο
96 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), και ειδικότερα από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
δ. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παραχωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που καταλείπονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τους
σκοπούς των Εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
Εργαστηρίου, ειδικότερα.
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ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
στ. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής.
ζ. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων, σεμιναρίων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.
η. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Εθελοντισμού στον
Αθλητισμό και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες τηρούνται τα
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών
στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών
προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί
να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, το οποία
κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του
Εργαστηρίου ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Εθελοντισμού στον Αθλητισμό και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον
εσωτερικό «Εργαστήριο Εθελοντισμού στον Αθλητισμό
και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες» και έχει ως έμβλημα στα
έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.».
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 20 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
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