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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (Μ.Ε.Κ.∆.Ε.) Εργαστήριο για την
προστασία του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών
ευρωπαϊκών πολιτισµών, την ανάπτυξη ορεινών περιοχών
ως πρότυπο της αξιοβίωτης ανάπτυξης αποµονωµένων
περιοχών που καλύπτει όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Το Εργαστήριο ανήκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε−
χνείο και εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές
ανάγκες στα γνωστικά πεδία του περιβάλλοντος, του
πολιτισµού και της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών
καθώς και των πολυδιάστατων, δυναµικών, διαλεκτικών
σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων τους,
σε τεχνικό/τεχνολογικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό
και πολιτισµικό επίπεδο. Ως Ιδρυτικές Σχολές του Ερ−
γαστηρίου ορίζονται οι Σχολές Πολιτικών Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Χηµικών Μηχανικών, Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχα−
νικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και όσες
άλλες δείξουν ενδιαφέρον στο µέλλον. Το ∆ιεπιστηµονι−
κό ∆ιασχολικό Εργαστήριο «Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστη−
µονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε)», έχει ως κύρια έδρα του τις
εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. Η ίδρυση και
λειτουργία του αποτελεί και συµβολική πράξη επιστρο−
φής µέρους του χρέους του Ε.Μ.Π. στην πατρίδα των
ιδρυτών και µεγάλων ευεργετών του Πολυτεχνείου, σε
συνεργασία µε τη 2η κατεύθυνση σπουδών του ∆.Π.Μ.Σ.
του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», µε αντικείµενο
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών».
Άρθρο 2
Σκοπός
Το ∆ιεπιστηµονικό ∆ιασχολικό Εργαστήριο του Ε.Μ.Π
«Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας», έχει ως
σκοπό:
1. Την διεξαγωγή ερευνητικών και εκπαιδευτικών δρα−
στηριοτήτων στα αντικείµενα του περιβάλλοντος, του
πολιτισµού και της ολοκληρωµένης ανάπτυξης των ορει−
νών περιοχών καθώς και σε αυτά των µεταξύ τους πο−
λυδιάστατων αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων.
2. Την διεξαγωγή ερευνητικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων σε ειδικότερους τοµείς που αφορούν
στο περιβάλλον, τον πολιτισµό και την ανάπτυξη των
ορεινών περιοχών, όπως οι τεχνολογικές καινοτοµίες
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ορεινών
περιοχών, η οικονοµία, η πολιτική για τις ορεινές περι−
οχές, τα ενεργειακά προβλήµατα κ.λπ.
3. Την διεξαγωγή ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστη−
ριοτήτων στα γνωστικά αντικείµενα, όπως αναφέρονται
στο άρθρο 1, τόσο για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας
όσο και για τις ορεινές περιοχές του κόσµου, µε ιδιαίτε−
ρη έµφαση στην προστασία και ανάπτυξη του ορεινού
περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισµών.
4. Τη συνεργασία και στήριξη της δεύτερης κατεύθυν−
σης του ∆.Π.Μ.Σ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», ήτοι του
∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιο−
χών», το οποίο πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις
του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.
5. Τη συνεργασία κάθε µορφής µε ερευνητικά κέντρα
και ακαδηµαϊκούς φορείς της ηµεδαπής και αλλοδα−
πής, εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι τους είναι κοινοί
ή συµπληρωµατικοί.
6. Την ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών προγραµ−
µάτων σε πεδία συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο
του Εργαστηρίου.

7. Τη συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς
(∆ήµους, Περιφέρειες, δηµόσιες υπηρεσίες, κοινωφελή
ιδρύµατα κ.λπ.) µε στόχο την εκπλήρωση του σκοπού του
Εργαστηρίου και την εν γένει βοήθεια στην ορεινή Ελλάδα.
8. Τη δηµιουργία ειδικής βιβλιοθήκης και αρχείου µε
κάθε είδους υλικό (έρευνες, µελέτες, χάρτες, αεροφω−
τογραφίες, ψηφιακά αρχεία κ.λπ.) το οποίο αφορά στο
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον των ορεινών περιοχών.
9. Τη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων,
συνεδρίων, σεµιναρίων και άλλων επιστηµονικών εκδη−
λώσεων στο αντικείµενο του Εργαστηρίου.
10. Την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων
στο αντικείµενο του Εργαστηρίου.
11. Την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισµένων
επιστηµόνων, σχετικών µε το αντικείµενο του Εργαστηρίου.
12. Την παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους φορείς και
ιδιώτες κατά τα προβλεπόµενα στο Π.δ. 159/1984 «Προ−
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστηµιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νοµικής µορφής οργα−
νισµούς» (Α' 53).
Άρθρο 3
∆ιοίκηση
Το ∆ιεπιστηµονικό ∆ιασχολικό Εργαστήριο «Μετσόβιο
Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας» του Ε.Μ.Π. διευθύνε−
ται από µέλος του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(∆.Ε.Π.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που ανήκει
κατά προτεραιότητα στις βαθµίδες του Καθηγητή ή
του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο ∆ιευθυντής, ο οποίος
πρέπει να είναι επιστήµονας αναγνωρισµένου κύρους
και εµπειρίας στους σχετικούς µε τη δραστηριότητα
του Εργαστηρίου τοµείς, ορίζεται από τη Σύγκλητο του
Ε.Μ.Π., µετά από πρόταση της Επιστηµονικής Επιτροπής
του Εργαστηρίου. Η Επιστηµονική Επιτροπή του Εργα−
στηρίου αποτελείται από τόσα µέλη όσα και οι Σχολές
που συµµετέχουν στην Ίδρυση του Εργαστηρίου και
ορίζονται µετά από αντίστοιχες προτάσεις των Σχολών
αυτών και έγκριση της Συγκλήτου. Για τη στήριξη του
έργου του Εργαστηρίου, στην Επιστηµονική Επιτροπή
δύναται να συµµετέχουν, µε απόφαση της Επιστηµονι−
κής Επιτροπής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, αναγνωρισµένοι
επιστήµονες µε σηµαντική δράση και προσφορά στα
αντικείµενα που υπηρετεί το Εργαστήριο.
Άρθρο 4
Αρµοδιότητες της Επιστηµονικής Επιτροπής
Η Επιστηµονική Επιτροπή έχει ως αρµοδιότητες:
• Τη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης του Εργα−
στηρίου, µε βάση τους σκοπούς του που περιγράφονται
στο άρθρο 2.
• Την τακτική συζήτηση επί της πορείας του Εργα−
στηρίου.
• Την έγκριση κανονισµού λειτουργίας του Εργαστηρίου.
• Την εκλογή του ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου, µε
σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες ∆ιευθυντή
Ο ∆ιευθυντής ασκεί αρµοδιότητες που ορίζει το άρ−
θρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 και επιπλέον:
• Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου.
• Μεριµνά για την τήρηση του κανονισµού και του
προγράµµατος λειτουργίας του Εργαστηρίου.
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• Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
• Μεριµνά για την κατανοµή των χώρων του Εργα−
στηρίου.
• Μεριµνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου µε το
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό.
• Εισηγείται στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. για την προµή−
θεια του απαραίτητου εξοπλισµού του Εργαστηρίου.
• Εισηγείται στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. για τους υπόλο−
γους αναλώσιµων υλικών, του κινητού εξοπλισµού και
των χώρων εργασίας.
• Υπόγραφα κάθε εξερχόµενο έγγραφο.
• Μεριµνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το
συντονισµό και την εκπλήρωση του προγράµµατος λει−
τουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο
πλαίσιο της αποστολής του.
Άρθρο 6
Προσωπικό
Το προσωπικό του ∆ιεπιστηµονικού ∆ιασχολικού Ερ−
γαστηρίου «Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας»
του Ε.Μ.Π. απαρτίζεται από µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητι−
κού Προσωπικού (∆ΕΠ) του Ε.Μ.Π., των οποίων το γνω−
στικό και ερευνητικό αντικείµενο εµπίπτει στα ερευ−
νητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Απαρτίζεται,
επίσης, από τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.∆.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ι.∆.Α.Χ.
του Ε.Μ.Π., επιστήµονες, µηχανικούς και τεχνικούς οι
οποίοι τοποθετούνται, µετατάσσονται ή αποσπώνται
στο Εργαστήριο µετά από αίτηση τους ή/ και σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις. Προσωπικό του Εργαστηρίου
µπορούν να αποτελούν, επίσης, εξωτερικοί συνεργάτες,
(µηχανικοί, επιστήµονες, τεχνικοί κ.λπ.), των οποίων οι
ερευνητικές / επαγγελµατικές δραστηριότητες εµπί−
πτουν στο γνωστικό αντικείµενο του Εργαστηρίου και
εκτελούν συγκεκριµένη εργασία, µε σχέση εργασίας η
οποία προσδιορίζεται από τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 7
Εγκαταστάσεις − Λειτουργία
1. Έδρα του Εργαστηρίου «Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπι−
στηµονικής Έρευνας» του Ε.Μ.Π. είναι οι κτιριακές εγκα−
ταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. Για την καλύτερη
σύνδεση της δραστηριότητας του Εργαστηρίου µε το
βασικό κορµό του ΕΜΠ στην Αθήνα λειτουργεί Παράρ−
τηµα του Εργαστηρίου στο ΕΜΠ στην Αθήνα. Επίσης, το
Εργαστήριο αξιοποιεί και κάθε άλλο χώρο και εξοπλισµό
που συνεργαζόµενα Εργαστήρια του ΕΜΠ διαθέτουν σε
αυτό, στα πλαίσια της συνεργασίας τους.
2. Ο κανονισµός λειτουργίας του Εργαστηρίου υπά−
γεται στον κανονισµό λειτουργίας του Ε.Μ.Π. Ο ∆ιευ−
θυντής του Εργαστηρίου ενηµερώνεται πριν από τη
διεξαγωγή κάθε εργασίας, ερευνητικής, εκπαιδευτικής
ή άλλης, που γίνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του
Εργαστηρίου. Ο ∆ιευθυντής έχει την ευθύνη για την εν
γένει λειτουργία του Εργαστηρίου.
3. Η χρησιµοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο−
πλισµού του Εργαστηρίου επιτρέπεται µόνο στο προ−
σωπικό του ή σε άλλα άτοµα µε εξουσιοδότηση του
∆ιευθυντή του Εργαστηρίου. Με απόφαση του ∆ιευθυ−
ντή ορίζονται οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισµού του Εργαστηρίου καθώς και η ανάθεση της
ευθύνης της γραµµατειακής υποστήριξης του Εργαστη−
ρίου, η οποία µπορεί να ανατίθεται σε µέλος ∆ιοικητικού
Προσωπικού του Ε.Μ.Π., που έχει τοποθετηθεί στο Εργα−
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στήριο ή σε άλλο άτοµο−συνεργάτη του Εργαστηρίου.
4. Με εισήγηση του ∆ιευθυντή στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π.
είναι δυνατή η πρόσληψη επιστηµόνων σε τοµείς συ−
ναφείς µε το γνωστικό αντικείµενο, τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύµφω−
να µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 8
Πόροι−Έσοδα
Οι οικονοµικοί πόροι/έσοδα του Εργαστηρίου «Με−
τσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας» του Ε.Μ.Π.
προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων που πραγ−
µατοποιούνται για ίδιο λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων.
β. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα Πανεπιστηµιακά εργαστήρια σε ιδιώ−
τες και κάθε νοµικής µορφής οργανισµούς» (ΦΕΚ 53 Α΄).
γ. Κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονοµική ενίσχυση που προέρχεται από ηµεδα−
πά ή αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα, διεθνείς
οργανισµούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς / επιχει−
ρήσεις, προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή/και
το Εργαστήριο, για τους σκοπούς του Εργαστηρίου,
εφόσον δεν διατίθενται µε όρους που αντιβαίνουν στον
σκοπό του Εργαστηρίου και στο Ν. 1268/1982.
δ. Πιστώσεις που ήδη χορηγούνται από τη Σύγκλητο του
Ε.Μ.Π. για τις δραστηριότητες του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.
Άρθρο 9
Τηρούµενα βιβλία και αρχεία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «Μετσόβιο Κέντρο
∆ιεπιστηµονικής Έρευνας» του Ε.Μ.Π. τηρούνται αρχεία
σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή, που αφορούν στις
δραστηριότητες και στις παρεχόµενες υπηρεσίες του
Εργαστηρίου. Τα βιβλία και τα αρχεία αυτά είναι:
Βιβλίο πρωτοκόλλου.
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Εργαστηρίου.
− Φάκελος οικονοµικών στοιχείων για κάθε έτος.
− Κατάλογος επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών και
µελετών.
− Κατάλογος υλικών και εξοπλισµού του Εργαστηρίου.
− Αρχείο προσωπικού.
− Αρχείο συνεδρίων, ηµερίδων, σεµιναρίων και άλ−
λων ερευνητικών και εκπαιδευτικών − εκδηλώσεων που
πραγµατοποιεί το Εργαστήριο.
− Αρχείο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµά−
των που υλοποιεί το Εργαστήριο.
− Αρχείο των παρεχόµενων υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
Με απόφαση του ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατό να ορίζεται αναγκαία η τήρηση και άλλων βιβλί−
ων ή αρχείων, απαραίτητων για την εύρυθµη λειτουργία
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

