Θ´

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ BIOHΘIKHΣ

Από τον Οκτώβριο 2003 λειτουργεί Εργαστήριο Βιοηθικής, το οποίο υποστηρίζει τις επιστηµονικές και διδακτικές δραστηριότητες του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών και συµβάλλει στην ενίσχυση της συστηµατικής σύνδεσης
της έρευνας µε την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. Αποτελεί βασική υποδοµή για την
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε την οργάνωση πρακτικών ασκήσεων, την παροχή υποδοµών για την εκπόνηση σεµιναριακών εργασιών και Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµατικών Εργασιών. Ενισχύει τις ερευνητικές επιστηµονικές
δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. µε την οργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων ειδικών,
κ.λ.π. Ο αρχικός εξοπλισµός του συγχρηµατοδοτήθηκε από τη δράση ΕΤΠΑ, κατηγορία πράξεων 2.2.3.α του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Το Εργαστήριο τελεί υπό θεσµοθέτηση. Ακολουθεί σχέδιο Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, όπως προτείνεται από την Γ.Σ. του Τµήµατος Φ.Κ.Σ., για τη θεσµοθέτησή του.
Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 "Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α' 87), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1 404/1983 "∆οµή και
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων" (Α' 173) και το πρώτο
εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε µε το εδ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν.
3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α' 141),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1 992, «Εκσυγχρονισµός
της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α' 159),
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3. Τις διατάξεις του (άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (Α' 137) όπως αυτό προσετέθη µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992
"Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων τροποποίηση των διατάξεων του Ν.
1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των Επαγγελµατικών Οργανώσεων των Εµπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις" (Α' 154) και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισµός και
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 38),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. II του Π.∆. 55/1996 «Περιορισµός συναρµοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α' 48),
6. Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006/15.7.2003 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β' 985),
7. Τη σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής (Συνεδρία 91 /4-7-2007),
8. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης
προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 2.000 ΕΥΡΩ, η οποία για το τρέχον έτος
περιορίζεται στο ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό
του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΚΑΕ 4121). Κατά την επόµενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη αναµένεται
να εξοικονοµηθεί κατά ένα µέρος της από τους ίδιους πόρους του Εργαστηρίου
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 της παρούσης απόφασης, κατά δε το υπόλοιπο µέρος αυτής, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον
Προϋπολογισµό του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτόν.
Αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης το Εργαστήριο Βιοηθικής, που καλύπτει
ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», και γενικότερα του Τµήµατος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο της Βιοηθικής.
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Άρθρο 2
Σκοπός

1.

2.
3.

4.
5.

Το Εργαστήριο έχει σκοπό:
Την κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοηθική αλλά και του Τµήµατος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε θέµατα που εµπίπτουν στο γνωστικό αντικείµενο του Εργαστηρίου,
όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
Τη συνεργασία κάθε µορφής µε κέντρα ερευνών και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της
ηµεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι συµπίπτουν, συµβαδίζουν και αλληλοσυµπληρώνονται µ' εκείνους του Εργαστηρίου.
Τη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων,
συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων, την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισµένων επιστηµόνων.
Τη διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική της Βιοηθικής.
Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 159/1984 (Α' 53)
"Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστηµιακά εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νοµικής µορφής οργανισµούς".
Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείµενο εµπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείµενα του Εργαστηρίου, από µέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από µέλη του λοιπού επιστηµονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο
Εργαστήριο, µε τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1 992 και 13
παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α' 78) αντίστοιχα.
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Άρθρο 4
∆ιοίκηση - Αρµοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από µέλος του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που ορίζεται µε τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του
άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α' 159).
2. Ο ∆ιευθυντής ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.
1268/82, 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 Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος σχετικά µε τον ορισµό των υπευθύνων για τα αναλώσιµα υλικά και τον κινητό εξοπλισµό, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Εν γένει, ο ∆ιευθυντής µεριµνά
για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, σύµφωνα µε
τον κανονισµό λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης 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. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα µε τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο ∆ιευθυντής ενηµερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράµµατος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιµοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο ∆ιευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη
χρησιµοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ'αυτό, την παραµονή των
εργαζοµένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και
την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιµοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται µόνο στο
προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
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εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και
σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται µετά
τη χρησιµοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του ∆ιευθυντή στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος είναι δυνατή
η πρόσληψη επιστηµόνων σε τοµείς σχετικούς µε τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18
του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π .∆. 407/1980 (Α/112), όπως αυτά
ισχύουν.
Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται 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 το άρθρο 3 παρ. 3 του Π∆. 159/1984.
δ) Τις όποιες πιστώσεις δύνανται να διατίθενται από το Τµήµα Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992.
ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από διεθνείς οργανισµούς, δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νοµικά ή φυσικά πρόσωπα και
στ) Τις κληρονοµιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης για τους σκοπούς του οικείου Εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Τηρούµενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
βαθµολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονοµικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων,
αρχείο ερευνητικών προγραµµάτων, βιβλίο µεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο
εισερχοµένων-εξερχόµενων εγγράφων.
Με απόφαση του ∆ιευθυντή µπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα, ...........................................

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

