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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20151126 (1)
  Ίδρυση Εργαστηρίου Διοίκησης Διεργασιών και Παρα−

γωγής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών 
και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982 

«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του 
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του 
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Α΄98).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
(συνεδρίαση 27−01−2015).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 

5143



5144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου Διοίκησης Διεργασιών και 
Παραγωγής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών 
και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο 
Διοίκησης Διεργασιών και Παραγωγής, το οποίο δρα−
στηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε 
θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνω−
στικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του. 

Το εργαστήριο θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα 
Παραγωγής και Μάρκετινγκ του Τμήματος Οργάνω−
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

Άρθρο 2
Σκοπός

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις 
θεματικές ενότητες που καλύπτει όπως ενδεικτικά είναι: 

• Συστήματα παραγωγής
• Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επιχει−

ρήσεων και οργανισμών, 
• Πρότυπα συστήματα διοίκησης με έμφαση στην 

ποιότητα και το περιβάλλον, 
• Ενεργειακά συστήματα, διαχείριση καινοτομίας κ.λπ.
Αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία επιστη−

μονικών δημοσιεύσεων των μελών του σε έγκριτα επι−
στημονικά περιοδικά, και από την άλλη η εφαρμοσμένη 
έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η βελτίωση της 
λειτουργίας, αλλά και της οικονομικής αποτελεσματικό−
τητας των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Άρθρο 3
Ερευνητική Δραστηριότητα 

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται 
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα η εκπόνηση 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Θε−
μέλιο του Εργαστηρίου αποτελεί η πρόκληση που αντι−
μετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, δημόσιοι 
και ιδιωτικοί, στο πως μέσα από τον ανταγωνισμό για 
επιβίωση Θεμέλιο του Εργαστηρίου αποτελεί η πρό−
κληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι ορ−
γανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, στο πώς μέσα από τον 
ανταγωνισμό για επιβίωση και επικράτηση στο παρόν, 
θα τεθούν οι βάσεις για την επιτυχή πορεία στο μέλλον.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επι−
κεντρώνεται στους εξής τομείς:

• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα 
που δραστηριοποιείται

• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

• Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολο−
γικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσμα−
τικότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα 
του Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
μαθημάτων του Τμήματος

• Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυ−
τοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητι−
κών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά 
και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

• Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστη−
μονική ανάπτυξη των πεδίων της Διοίκησης Διεργασιών 
και Παραγωγής.

• Συντονισμός των σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους 
και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική 
ή διοικητική άποψη.

• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επι−
χειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή συλλογής, ανά−
λυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας αποτελεσμάτων, της 
σύνταξης γνωματεύσεων και της εκπόνησης μελετών.

• Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονική, 
εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη 
με όλα τα ελληνικά και ξένα Κέντρα Ερευνών, ακαδη−
μαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς φορείς, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους στόχοι 
συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοι−
βαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης 
και συλλογικής εργασίας.

• Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημο−
σίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών 
κ.λπ. 

• Δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμε−
τοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρο−
νται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση 
μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για τη μελ−
λοντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο 
ερευνητικό προσωπικό.

• Οργάνωση ή συν−διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, 
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων 
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων 
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διοικητικού και 
Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμε−
νο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του Εργαστηρίου, από μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ, καθώς και 
από μέλη του λοιποί επιστημονικού προσωπικού και 
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο 
εργαστήριο με βάση τη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς που ορίζεται με την υφιστάμενη 
νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου 
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστη−
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ρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο−
νισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που 
παραχωρούνται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκη−
σης Επιχειρήσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο χώρο εγκατάστασης του 
εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν 
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται 
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος 
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων ( προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα

Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του εργα−
στηρίου δεν απαιτείται επιχορήγηση του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−

γραμμάτων. 
ii. Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προϊ−

όντων.
iii. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.
iv. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−

εθνείς οργανισμούς,δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα.

v. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων 
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ−
γων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, 

βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό−
μενων και εξερχόμενων εγγράφων. 

Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 20151128 (2)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχο−
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου−
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του 
εσωτερικού του κανονισμού. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982 

«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του 
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του 
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
(συνεδρίαση 27−01−2015).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής στο 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της 
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορι−
σμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών 
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και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής το οποίο εξυπηρετεί 
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα όλων 
των επι μέρους γνωστικών αντικειμένων της Χρηματο−
οικονομικής και συμβάλει στην σύνδεση του Τμήματος 
με τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο 2
Σκοπός και Αντικείμενο

Σκοπός του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής είναι η 
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχια−
κό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών 
αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή 
και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο 
χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις 
του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο 3
Τομείς Δραστηριότητας

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο 
θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νο−
μοθεσίας, κυρίως σε θέματα:

• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω 
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του 
Τμήματος και του Πανεπιστημίου

• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και αντιμετώπισης εξειδικευμένων 

εκπαιδευτικών αναγκών
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση 

των φοιτητών με την έρευνα
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών για 

την κάλυψη των εκπαιδευτικών και γνωσιακών αναγκών.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημό−

σιου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο 
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών 
σε ερευνητικά προγράμματα.

• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Ινστιτούτα και 
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων 
και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονι−
κού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου

• Αύξησης και βελτίωσης της παραγόμενης έρευνας.
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με έκ−

δοση επιστημονικού περιοδικού και δημοσιεύσεις άρ−
θρων, μελετών και βιβλίων

• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και 
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την κάλυψη των παραπάνω ερευνητικών και εκ−
παιδευτικών αναγκών του εργαστηρίου, αρχικά θα χρη−
σιμοποιηθεί ο υπάρχον εξοπλισμός των καθηγητών της 
Χρηματοοικονομικής.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Προσωπικό

Ο απαιτούμενος χώρος για την αρχική ανάπτυξη του 
εργαστηρίου καλύπτεται από υπάρχοντα γραφεία των 
καθηγητών της Χρηματοοικονομικής. 

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 

ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη 
του λοιπού Επιστημονικού και Διοικητικού Προσωπικού.

Άρθρο 6
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα ορίζεται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από 
την υφιστάμενη νομοθεσία μεταξύ των οποίων περιλαμβά−
νονται ο συντονισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος των ετήσιων προγραμ−
μάτων δράσης, η παρακολούθηση της υλοποίησης και ο 
απολογισμός του έργου, η επιμέλεια της στελέχωσης και 
της οικονομικής διαχείρισης η ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στο στελεχιακό δυναμικό και η σύνταξη των αναγκαίων 
εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 7
Οικονομική Διαχείριση

Τα έξοδα του εργαστηρίου θα καλύπτονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων η χρη−

ματοδότηση των οποίων μπορεί να πραγματοποιείται 
από φορείς του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα

2. Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σε−
μιναρίων, διαλέξεων

3. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων

4. Την παροχή υπηρεσιών προς τους συνεργαζόμε−
νους φορείς

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

6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς των εργαστηρίων.

Τα έξοδα λειτουργίας θα αφορούν αμοιβές των παρε−
χόντων υπηρεσίες, την κάλυψη υλικοτεχνικών υποδομών, 
την αγορά εκπαιδευτικού και λοιπού επιστημονικού υλικού, 
συμμετοχή και διοργάνωση συνεδρίων, έκδοση βιβλίων 
και επιστημονικών περιοδικών σχετικών με τα γνωστικά 
αντικείμενα του εργαστηρίου, φιλοξενία επιστημόνων και 
λοιπών με τους σκοπούς του εργαστηρίου δαπάνες. 

Η οικονομική διαχείριση των πιο πάνω εσόδων και εξό−
δων, θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών 
Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 20151123 (3)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Στρατηγικής, Οικονομικής, Ηλε−

κτρονικού Επιχειρείν και Επιχειρηματικότητας στο 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της 
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορι−
σμός του εσωτερικού του κανονισμού. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982 
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«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του 
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του 
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση 
27−01−2015).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου Στρατηγικής, Οικονομικής, 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Επιχειρηματικότητας στο 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της 
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορι−
σμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Εργαστήριο 
Στρατηγικής, Οικονομικής, Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
και Επιχειρηματικότητας το οποίο δραστηριοποιείται 
στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα στρα−
τηγικού μάνατζμεντ (strategic management), επιχειρη−
ματικών οικονομικών (managerial economics), ηλεκτρο−
νικού επιχειρείν (e−business) και επιχειρηματικότητας 
(Entrepreneurship). Το Εργαστήριο συνδυάζει και ενο−
ποιεί το Στρατηγικό Μάνατζμεντ την Οικονομική για τη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και 
την Επιχειρηματικότητα για την έναρξη και υποστήριξη 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υψηλής επίδοσης και 
αριστείας.

Άρθρο 2
Σκοπός του Εργαστηρίου

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις 
θεματικές ενότητες που καλύπτει, αποτέλεσμα της 
οποίας είναι η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσε−
ων των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 
και από την άλλη η εφαρμοσμένη έρευνα, αποτέλεσμα 
της οποίας είναι η βελτίωση της διαμόρφωσης και υλο−
ποίησης στρατηγικών, αλλά και της οικονομικής αποτε−
λεσματικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών του 
ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς 

και η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών των Η/Υ και του 
Διαδικτύου για την απόκτηση και διατήρηση ανταγω−
νιστικών πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις, μέσω 
της δημιουργίας διατηρήσιμης αξίας στους αγοραστές.

Παράλληλα θέματα που αφορούν στις διάφορες 
εκφάνσεις του όρου της Επιχειρηματικότητας όπως, 
νεοφυείς επιχειρήσεις, εξωστρεφής επιχειρηματική 
δραστηριότητα, μορφές χρηματοδότησης, σύνταξη 
επιχειρηματικών σχεδίων κλπ. θα αποτελούν στόχους 
του εργαστηρίου. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην 
επιτυχή πορεία των σύγχρονων επιχειρηματικών πρω−
τοβουλιών, και θα δράσουν ως μοχλός ανάπτυξης της 
οικονομίας και επίτευξης οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής. 

Άρθρο 3
Ερευνητική Δραστηριότητα

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται 
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα και εκπόνη−
ση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. 
Θεμέλιο του Εργαστηρίου αποτελεί η πρόκληση που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, δημό−
σιοι και ιδιωτικοί, στο πώς μέσα από τον ανταγωνισμό 
για επιβίωση και επικράτηση στο παρόν, θα τεθούν οι 
βάσεις για την επιτυχή πορεία στο μέλλον.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επι−
κεντρώνεται στους εξής τομείς:

Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα 
που δραστηριοποιείται.

Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολο−
γικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσμα−
τικότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα 
του Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
μαθημάτων του Τμήματος.

Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτο−
δύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών 
προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επι−
στημονική ανάπτυξη των πεδίων της Στρατηγικής, της 
Οικονομικής, του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Επι−
χειρηματικότητας.

Συντονισμός των σχετικών ερευνητικών προγραμμά−
των σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους 
και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική 
ή διοικητική άποψη.

Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επι−
χειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή ανάλυσης, 
επεξεργασίας και ερμηνείας αποτελεσμάτων, της σύ−
νταξης γνωματεύσεων και της εκπόνησης μελετών.

Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονική, εκ−
παιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη με 
όλα τα ελληνικά και ξένα Κέντρα Ερευνών, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς φορείς, υπό την προ−
ϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, είναι 
συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργα−
στηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης 
επιστημονικής προσέγγισης και συλλογικής εργασίας.

Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημοσίευ−
σης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών κ.λπ. 

Δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμετο−
χή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρονται 
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για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση με−
ταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για τη μελλο−
ντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο 
ερευνητικό προσωπικό.

Συμμετοχή σε Συνέδρια της Παγκόσμιας Επιστημο−
νικής Κοινότητας με επιστημονικές ανακοινώσεις και 
οργάνωση ειδικών sessions που θα αφορούν στις επι−
στημονικές δράσεις του εργαστηρίου.

Οργάνωση ή συν−διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, 
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των 
στόχων και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οργάνω−
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστι−
κό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, καθώς και από 
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα−
στήριο, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο Διευ−
θυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που 
ορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού 
(προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου 
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί−
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς σε χώρο που παραχωρείται από το Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο 
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, 
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ−
νητές, που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Οικονομική Διαχείριση

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ−

ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προϊόντων.
Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−

μοθεσία.
Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε−

θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και

Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου. 

Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων 
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους 
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το 
Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 20151125 (4)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας 

και Έρευνας Μάρκετινγκ στο Τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού 
του κανονισμού.  

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982 

«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του 
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159)

3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του 
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
(συνεδρίαση 27−01−2015).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου Καινοτομικής Επιχειρηματι−
κότητας και Έρευνας Μάρκετινγκ στο Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού του 
κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο 
Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Έρευνας Μάρκε−
τινγκ, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητι−
κές ανάγκες όλων των ανωτέρω γνωστικών αντικειμέ−
νων και συμβάλει στην σύνδεση του Τμήματος με τις 
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο 2
Σκοπός και Αντικείμενο

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις 
θεματικές ενότητες που καλύπτει όπως η Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα, οι Έρευνες Μάρκετινγκ και Αγο−
ρών, το Στρατηγικό Μάρκετινγκ και θέματα Διοίκησης 
Μάρκετινγκ. Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να 
είναι τόσο η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων 
των μελών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όσο 
και – μέσω εφαρμοσμένων μεθοδολογιών − η βελτίωση 
της διαμόρφωσης και υλοποίησης καινοτομικών στρατη−
γικών Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και οργανισμών του 
ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επιπρο−
σθέτως, η συλλογή και διάχυση σχετικών πληροφοριών 
(Αγορών και Αγοραστικής Συμπεριφοράς Καταναλω−
τών και Επιχειρήσεων) θα συμβάλει στην απόκτηση και 
διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τις 
επιχειρήσεις, μέσω της δημιουργίας διατηρήσιμης αξίας 
στους αγοραστές.

Άρθρο 3
Τομείς Δραστηριότητας

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο 
θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νο−
μοθεσίας, κυρίως στα ακόλουθα:

• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα 
που δραστηριοποιείται.

• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

• Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολο−
γικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσμα−
τικότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα 
του Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
μαθημάτων του Τμήματος.

• Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυ−
τοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητι−
κών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά 
και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

• Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστη−
μονική ανάπτυξη των πεδίων της Καινοτομικής Επιχειρη−
ματικότητας, του Μάρκετινγκ και της Έρευνας Αγορών.

• Συντονισμός των σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους 
και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική 
ή διοικητική άποψη.

• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή συλλογής, 
ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας δεδομένων Μάρ−
κετινγκ και Αγοραστικών Συμπεριφορών, της σύνταξης 
γνωματεύσεων και της εκπόνησης μελετών.

• Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονική, 
εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη 
με όλα τα ελληνικά και ξένα Κέντρα Ερευνών, ακαδη−
μαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς φορείς, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους στόχοι 
συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοι−
βαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης 
και συλλογικής εργασίας.

• Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημοσί−
ευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών κ.λπ. 

• Δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμε−
τοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρο−
νται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση 
μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για τη μελ−
λοντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο 
ερευνητικό προσωπικό.

• Οργάνωση ή συν−διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, 
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων 
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμό−
διων συλλογικών οργάνων, από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικεί−
μενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέρο−
ντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού, καθώς και από μέλη του 
λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού 
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο, πάντα 
στη βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οργά−
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία. 

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι−
ότητες που ορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός 
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του έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή 
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα 
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα 
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπο−
γραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς σε χώρο που παραχωρείται από το 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο 
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, 
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη−
τές, που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
• Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

• Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προϊ−
όντων.

• Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και

• Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου. 

Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων 
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους 
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το 
Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 20151127 (5)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Λογιστικής και Ελέγχου στο Τμήμα 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχο−
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου−
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του 
εσωτερικού του κανονισμού. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982 

«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του 
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του 
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
(συνεδρίαση 27−01−2015).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου Λογιστικής και Ελέγχου 
στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορι−
σμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργα−
στήριο Λογιστικής & Ελέγχου το οποίο εξυπηρετεί ερευ−
νητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα όλων των 
επι μέρους γνωστικών αντικειμένων της Λογιστικής και 
του Ελέγχου και συμβάλει στην σύνδεση του Τμήματος 
με τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.
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Άρθρο 2
Σκοπός και Αντικείμενο

Σκοπός του Εργαστηρίου Λογιστικής και Ελέγχου 
είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών 
γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική 
εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον 
ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επι−
χειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο 3
Τομείς Δραστηριότητας

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο 
θα δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νο−
μοθεσίας, κυρίως σε θέματα:

• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω 
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του 
Τμήματος και του Πανεπιστημίου

• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και αντιμετώπισης εξειδικευμένων 

εκπαιδευτικών αναγκών.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των απο−

φοίτων.
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση 

των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών 

για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και γνωσιακών ανα−
γκών.

• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημό−
σιου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο 
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών 
σε ερευνητικά προγράμματα.

• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Ινστιτούτα και 
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδο−
μένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου 
επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του 
εργαστηρίου.

• Αύξησης και βελτίωσης της παραγόμενης έρευνα
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με έκ−

δοση επιστημονικού περιοδικού και δημοσιεύσεις άρ−
θρων, μελετών και βιβλίων.

• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και 
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την κάλυψη των παραπάνω ερευνητικών και εκπαιδευ−
τικών αναγκών του εργαστηρίου, αρχικά θα χρησιμοποιηθεί 
ο υπάρχον εξοπλισμός των καθηγητών της Λογιστικής.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Προσωπικό

Ο απαιτούμενος χώρος για την αρχική ανάπτυξη του 
εργαστηρίου καλύπτεται από υπάρχοντα γραφεία των 
καθηγητών της Λογιστικής (γραφείο 413). 

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη 
του λοιπού Επιστημονικού και Διοικητικού Προσωπικού.

Άρθρο 6
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−

ματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα 
ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις.

Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
από την υφιστάμενη νομοθεσία μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση 
και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος των 
ετήσιων προγραμμάτων δράσης, η παρακολούθηση της 
υλοποίησης και ο απολογισμός του έργου, η επιμέ−
λεια της στελέχωσης και της οικονομικής διαχείρισης 
η ανάθεση αρμοδιοτήτων στο στελεχιακό δυναμικό και 
η σύνταξη των αναγκαίων εισηγήσεων προς την Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 7
Οικονομική Διαχείριση

Τα έξοδα του εργαστηρίου θα καλύπτονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων η χρη−

ματοδότηση των οποίων μπορεί να πραγματοποιείται 
από φορείς του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα

2. Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σε−
μιναρίων, διαλέξεων

3. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων

4. Την παροχή υπηρεσιών προς τους συνεργαζόμε−
νους φορείς

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

6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς των εργαστηρίων.

Τα έξοδα λειτουργίας θα αφορούν αμοιβές των πα−
ρεχόντων υπηρεσίες, την κάλυψη υλικοτεχνικών υποδο−
μών, την αγορά εκπαιδευτικού και λοιπού επιστημονικού 
υλικού, συμμετοχή και διοργάνωση συνεδρίων, έκδοση 
βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών σχετικών με τα 
γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, φιλοξενία επι−
στημόνων και λοιπών με τους σκοπούς του εργαστηρίου 
δαπάνες. 

Η οικονομική διαχείριση των πιο πάνω εσόδων και εξό−
δων, θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών 
Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F 
Αριθμ. 20151124 (6)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Μάνατζμεντ στο Τμήμα Οργάνω−

σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικο−
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσω−
τερικού του κανονισμού. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982 

«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
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(Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του 
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159)

3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του 
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
(συνεδρίαση 27−01−2015).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου Μάνατζμεντ στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του 
εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο 
Μάνατζμεντ, αποστολή του οποίου είναι η προαγωγή 
του Διοικείν μέσα από την εκπαίδευση την έρευνα και 
την υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο. Ενδεικτικά ανα−
φέρονται τα παρακάτω πεδία δράσης:

− Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων
− Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Διαχείριση Αλλαγών
− Οργανωσιακή Συμπεριφορά (π.χ. Ηγεσία, Επικοινωνία, 

Συγκρούσεις, Συναισθηματική Νοημοσύνη)
− Απόκτηση, Διατήρηση και Αξιοποίηση Ανθρωπίνων Πόρων
− Εργασιακές Σχέσεις
− Εταιρική Διακυβέρνηση
− Διαχείριση Κρίσεων
− Επιχειρηματικά Παίγνια

Άρθρο 2
Σκοπός

Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση γνώσης σε 

σύγχρονα θέματα Μάνατζμεντ. 
2. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−

δο των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Οργάνω−
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε θέματα που εμπίπτουν 
στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

3. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηρι−
οτήτων που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του ερ−
γαστηρίου.

4. Η κάθε μορφής συνεργασία με ερευνητικά κέντρα 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής που θεραπεύουν ίδια ή παρεμφερή γνωστικά 
αντικείμενα με αυτά του εργαστηρίου.

5. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγ−
ματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκλη−
ση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων εγνωσμένου κύρους.

6. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής 
μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα από την 
κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργά−
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή/ και άλλων συνα−
φών ή/ και συμπληρωματικών γνωστικών αντικειμένων 
Τμημάτων ή/ και Ιδρυμάτων, καθώς και εξωτερικούς συ−
νεργάτες – ειδικούς επιστήμονες, από μέλη του Ειδικού 
Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από 
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνω−
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς που ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Εργαστηρίου. 

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο−
νισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που 
παραχωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνι−
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή 
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
του. Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοπο−
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του.

2. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων 
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών 
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργα−
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού 
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−

γραμμάτων. 
ii. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.
iii. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.
iv. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από 

φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου καθώς και από διεθνείς οργανισμούς. 

v. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
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Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, 
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχο−
μένων και εξερχόμενων εγγράφων. 

Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 20151108 (7)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, Τεχνολο−

γίας και Οικονομικής Στρατηγικής (ΕΤΟΣ) στο Τμή−
μα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και καθορισμός του Εσωτερικού 
του κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982 

«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουρ−
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 
173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του 
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159)

3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του 
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχει−
ρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση 11−2−2015).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, Τε−
χνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής (ΕΤΟΣ) στο 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, 

Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς και τον καθορισμό του Εσωτερικού του 
κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, της Σχο−
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Επιχειρημα−
τικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής 
(ΕΤΟΣ)», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες 
των φοιτητών στο πλαίσιο των μαθημάτων και ερευ−
νητικών δραστηριοτήτων τους, στα ακόλουθα ιδίως 
γνωστικά αντικείμενα:

• Επιχειρηματικότητα 
• Τεχνολογία 
• Οικονομική Στρατηγική
το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευ−

νητικού έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και 
έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφει ο 
τίτλος του. 

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Οικονο−
μικής Επιστήμης.

2. Την ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δρα−
στηριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη−
ριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 της παρούσης.

3. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

6. Την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τα μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης, από τα μέλη του Ειδικού Τε−
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και 
από τα μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού 
και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται 
στο εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Το εργαστήριο θα διοικείται από Διευθυντή (Καθηγητή 
του τμήματος) και θα υπάρχει και θέση Αναπληρωτή 
Διευθυντή (Καθηγητή του τμήματος). 

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
που ορίζεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−



5154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του εκπαιδευτικού 
(προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου 
του Τμήματος στα αντίστοιχα αντικείμενα, η κατάρτιση 
και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου 
και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη 
στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων 
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η 
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται 
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικού και ερευνητικού προγράμματος 
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει 
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένη λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν 
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, 
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην 
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του 
εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που 
έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και 
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα 
και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και διδα−
κτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται, μετά 
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών 

προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένη επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ.159/1984.

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

Βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, 
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος 
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο 
ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προ−
σωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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