Π.∆.159
της
12/27.4.84:
Προϋποθέσεις
παροχής
υπηρεσιών
από
τα
Πανεπιστηµιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νοµικής µορφής οργανισµούς
(Α`53)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Νόµου 1268/
1982 "Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων"
(ΦΕΚ 87 Α)
2. Την απόφαση Η. 5421/1982 µε τίτλο "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων" (ΦΕΚ 474, τ. Β) και
3.

α) Γνώµη των Συγκλήτων: ι) του Πανεπιστηµίου

Αθηνών

(συνεδρίαση 5.10.1982), ιι) του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
2404/29.1982), ιιι) του Πανεπιστηµίου Πατρών (συνεδριάσεις 322/14.10.
1982,

326/18.11.1982

και

330/9.12.1982), ιν) του Πανεπιστηµίου

Ιωαννίνων (συνεδρίαση 502/22.9.1982) και ν) του Πανεπιστηµίου Θράκης
(συνεδρίαση 243/29.11.1982, και
β) Το γεγονός ότι τα λοιπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, είτε
δεν έχουν εργαστήρια, είτε δεν απάντησαν στο σχετικό αριθ.

Β1/540/

23.8.1982 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Νόµου
1268/1982 κ.λ.π. (γν. Σ.Τ.Ε.).
Άρθρο 1
1.

Με τον όρο "παροχή υπηρεσιών" εννοείται η εκπόνηση ειδικών

µελετών, η εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών

εξετάσεων,

αναλύσεων, η παροχή γνωµοδοτήσεων και κάθε άλλη συναφής εργασία.
2.

Με τον όρο "πανεπιστηµιακό εργαστήριο", εννοείται µόνο το

εργαστήριο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου
1268/1982.
3.
στις

∆εν θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και συνεπώς δεν υπάγεται
ρυθµίσεις

του

παρόντος,

η

διεξαγωγή

χρηµατοδοτουµένων

επιστηµονικών ερευνών από συγκεκριµένα µέλη ή οµάδες µελών ∆ιδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού.
Άρθρο 2
Τα Πανεπιστηµιακά εργαστήρια µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους εφ` όσον διαπιστώνεται ότι:
α) ∆εν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες.
β) Η παρεχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει επιστηµονικό ενδιαφέρον και
προάγει την επιστήµη στην πράξη, και
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γ) Η παρεχόµενη εργασία δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό το κέρδος.
Άρθρο 3
Η παροχή υπηρεσιών από τα Πανεπιστηµιακά εργαστήρια γίνεται µε
την ακόλουθη διαδικασία:
1. Όταν υποβληθεί το αίτηµα για παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών,
τότε η γενική συνέλευση του τοµέα ή το διοικητικό συµβούλιο του
τµήµατος ή η κοσµητεία της σχολής, αντίστοιχα, ύστερα από εισήγηση του
διευθυντή ή του διοικητικού συµβουλίου του εργαστηρίου, και αφού
ληφθούν υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 2 του παρόντος αποφασίζει:
α) Αν θα παρασχεθεί η αιτούµενη υπηρεσία.
β) Ποια µέλη του προσωπικού θα λάβουν µέρος στην εργασία αυτή.
Η απασχόληση γίνεται έξω από τις κανονικές ώρες εργασίας κάθε
µέλους του προσωπικού στο Ίδρυµα.
γ) Ποιο θα είναι το συνολικό κόστος για την παροχή της υπηρεσίας.
Το κόστος αυτό αναλύεται σε δύο µέρη, δηλαδή στις τεκµηριωµένες
δαπάνες για την αγορά των απαραίτητων οργάνων και αναλώσιµων υλικών και
στη συµπληρωµατική αµοιβή.
δ) Ποιά αµοιβή δικαιούται να λάβει κάθε µέλος του προσωπικού που
θα ασχοληθεί σε ορισµένη εργασία.
2. Η απόφαση της προηγούµενης παραγράφου ανακοινώνεται στον
πρόεδρο του τµήµατος ή στον κοσµήτορα της αντίστοιχης σχολής.
3. Η συνολική αµοιβή για την παροχή της υπηρεσίας εισπράττεται
από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, εγγράφεται στον προϋπολογισµό του
και κατανέµεται ως ακολούθως:
Οι

τεκµηριωµένες

δαπάνες

αποδίδονται στο φορέα που τις

πραγµατοποίησε. Η συµπληρωµατική αµοιβή κατανέµεται ως ακολούθως:
α) Ένα τρίτο για τις γενικές ανάγκες του Α.Ε.Ι.
β) Ένα τρίτο για τις ανάγκες του τοµέα ή του τµήµατος ή της
σχολής, ανάλογα µε το φορέα, στον οποίο ανήκει το εργαστήριο.
γ) Ένα τρίτο για την αµοιβή του προσωπικού που ασχολήθηκε στην
εργασία αυτή.
Άρθρο 4
1. Ο καθορισµός της αµοιβής για κάθε µέλος του προσωπικού που
έχει εκτελέσει συγκεκριµένη εργασία γίνεται από τη Γ.Σ. του τοµέα ή το
∆.Σ. του τµήµατος ή την κοσµητεία της σχολής αντίστοιχα.
2. Τα αρµόδια όργανα δεν δεσµεύονται να αναλάβουν οποιαδήποτε
υποχρέωση παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια.
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Εφόσον όµως την αναλάβουν, έχουν όλη τη σχετική ευθύνη που
προβλέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Εξάλλου έχουν
υποχρέωση να γνωστοποιήσουν αµέσως και έγγραφα την ενδεχόµενη απόφασή
τους να µη πραγµατοποιήσουν τη ζητούµενη έρευνα.
3. Απαγορεύεται στα αρµόδια όργανα που συνάπτουν συµφωνία
παροχής υπηρεσιών µε τρίτους να θέτουν, ως όρο της συµφωνίας, ότι τα
αποτελέσµατα της εργασίας των εργαστηρίων είναι απόρρητα. Η δαπάνη για
τη χορήγηση αντιγράφων ή άλλων στοιχείων βαρύνει εκείνον που τα ζητάει.
Η επιβάρυνση ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τη Γ.Σ. τοµέα ή το
∆.Σ. τµήµατος ή τον κοσµητεία σχολής, ανάλογα µε την περίπτωση και
διανέµεται εξίσου στους δικαιούχους σύµφωνα µε τα εδάφια (α) και (β)
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος.
4.

Η δαπάνη για την εκτέλεση εργασίας παροχής υπηρεσίας

προκαταβάλλεται. Κατ` εξαίρεση, όταν αυτός που έχει ζητήσει την
εκτέλεση της εργασίας είναι το ελληνικό δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου η δαπάνη µπορεί να καταβληθεί και αµέσως µετά το πέρας
της εργασίας και την έκδοση της σχετικής πιστοποίησης. Επίσης, σε
περίπτωση που η συνολική δαπάνη ξεπερνάει τις 100.000

δραχµές,

επιτρέπεται να ορισθεί τµηµατική καταβολή, ανάλογα, µε την πρόοδο της
εργασίας.
5. Η παρακολούθηση των εργασιών που εκτελούνται στο εργαστήριο
από τον ενδιαφερόµενο, επιτρέπεται µόνο ύστερα από σχετική άδεια του
διευθυντή ή του διοικητικού συµβουλίου του εργαστηρίου, αντίστοιχα που
δίνεται ύστερα από εκτίµηση των περιστάσεων.
6. Όποιος, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, παρακολουθεί
τις εργασίες που γίνονται στο εργαστήριο, πρέπει να συµµορφώνεται
απόλυτα µε τους κανονισµούς που αφορούν την τάξη στο εργαστήριο και να
υπακούει δίχως καµιά αντίρρηση στις υποδείξεις των υπευθύνων.
∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε προφορική συνεννόηση ή παρατήρηση ή
σύσταση προς το προσωπικό που εκτελεί την εργασία.
Μη συµµόρφωση προς τον κανόνα έχει ως συνέπεια την αποβολή του
ενδιαφεροµένου από το εργαστήριο, σύµφωνα µε την κρίση του διευθυντή ή
του ∆. Σ. του εργαστηρίου, αντίστοιχα.
7. α) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύµπραξη δυο ή
περισσότερων εργαστηρίων που ανήκουν σε τοµείς του ίδιου τµήµατος, οι
αποφάσεις παίρνονται από το ∆.Σ τµήµατος, το οποίο ορίζει και το
προσωπικό, που θα διεξαγάγει την εργασία και το γενικό υπεύθυνο της
εργασίας αυτής.
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β) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύµπραξη δύο ή περισσοτέρων
εργαστηρίων που ανήκουν σε διαφορετικά τµήµατα, αλλά στην ίδια σχολή,
οι αποφάσεις παίρνονται από την κοσµητεία της σχολής, η οποία ορίζει
και το προσωπικό που θα διεξαγάγει την εργασία και το γενικό υπεύθυνο
της εργασίας αυτής.
γ) Αν η σχετική εργασία απαιτεί τη σύµπραξη δύο ή περισσότερων
εργαστηρίων που ανήκουν σε τµήµατα διαφορετικών σχολών ή σε τµήµατα που
δεν ανήκουν σε σχολή ή σχολές, οι αποφάσεις παίρνονται από
συµβούλιο, το οποίο ορίζει και το προσωπικό που θα διεξαγάγει την

το

πρυτανικό

εργασία και το γενικό υπεύθυνο της εργασίας αυτής.
8.

Οι εργασίες, σύµφωνα µε τα εδάφια (β) και (γ)

της

προηγούµενης παραγράφου αναλαµβάνονται µόνο κατ` εξαίρεση και εφόσον η
κοσµητεία ή το πρυτανικό συµβούλιο, εκτιµήσουν ότι πρόκειται για
περιπτώσεις ιδιαίτερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 5
Το παρόν ∆ιάταγµα αρχίζει να ισχύει από 1 Σεπτεµβρίου 1984.
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