ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως
ισχύει σήμερα,
2. Το άρθρο 28, παράγραφος 22 του 2088/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης
Εκπαίδευσης»
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομιών
Επιστημών
Αποφασίζεται:
ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Επενδυτικών
Εφαρμογών».
Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των Επενδύσεων, Οικονομικής των
Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής. Ανήκει οργανικά στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υπάγεται στον
Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής.
ΑΡΘΡΟ 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών καθορίζεται
στα επόμενα άρθρα.
ΑΡΘΡΟ 3
Τομείς Δραστηριότητας
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Επενδυτικών
Εφαρμογών είναι τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:
Α. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Β. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Γ. Οικονομική των Επιχειρήσεων
Δ. Λογιστική
Ε. Φορολογία
ΣΤ. Αγορές Παραγώγων
Ζ. Αγορές Εμπορευμάτων και Ενέργειας
Η. Θεσμική Επένδυση

ΑΡΘΡΟ 4
Αποστολή
Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο των εργαστηριακών και διδακτικών
αναγκών του Οικονομικού Τμήματος, καθώς και των άλλων Τμημάτων του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν
στο γνωστικό χώρο του εργαστηρίου.
2. Την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας στον Τομέα Οικονομικής των
Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και γενικότερα στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων,
σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τον κανονισμό έρευνας που καθορίζει το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
5. Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.
159/1984 (Α΄53).
6. Την ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας ανάμεσα στα διαφορετικά γνωστικά
αντικείμενα που προσφέρονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
7. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα,
Ελληνικά και Αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνον του εργαστηρίου σε πνεύμα
αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας .
8. Την συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα και ιδιωτικές
εταιρίες με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση τεχνικών προβλημάτων
της χώρας.
9. Την Προσομοίωση των επιπτώσεων των λαμβανόμενων αποφάσεων σε
επιχειρησιακό επίπεδο.
10.Την προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα,
Χρηματοοικονομικής και Ανάλυσης Επενδύσεων όπως τα παρακάτω:
• Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Προβλέψεις
• Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
• Κεφαλαιακή Σύνθεση και Μερισματική Πολιτική
• Διαχείριση Διαθεσίμων
• Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Χρηματοδοτική Μίσθωση Leasing, Προείσπραξη Απαιτήσεων - Factoring, Κεφάλαια Υψηλού
Επιχειρηματικού Κινδύνου – Venture Capital, κλπ)
• Ιδιωτικοποιήσεις - Αποκρατικοποιήσεις Επιχειρήσεων
• Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
• Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων
• Δημιουργία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
• Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Αποτίμηση
• Διαχείριση Κινδύνου με τη Χρήση Παραγώγων (Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης, Δικαιώματα, Ανταλλαγές)
• Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
• Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
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Εισαγωγή Νέων Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών
Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα με τη Χρήση Υπολογιστών
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
Η Εταιρική Διακυβέρνηση των Εισηγμένων Εταιρειών στο Χρηματιστήριο
Η Αξιολόγηση της Επίδοσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελληνική
Αγορά
Το Κόστος Διαχείρισης των Θεσμικών Κεφαλαίων
Θέματα Ανάλυσης και Διαχείρισης Συνταξιοδοτικών Ταμείων
Οι Επιπτώσεις των Αλλαγών της Φορολογικής Πολιτικής στα Κέρδη και την
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Οι Επιπτώσεις της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στις
Επιχειρήσεις του Κλάδου
Η Χρηματιστηριακή Εμπειρία των Ενεργειακών Προϊόντων και η Αξιοποίησή
τους από το Ελληνικό Χρηματιστήριο
ΑΡΘΡΟ 5
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ και το ερευνητικό
προσωπικό του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, που
το γνωστικό και ερευνητικό τους αντικείμενο εμπίπτει σε αυτά που ορίζονται στο
άρθρο 3 ανωτέρω. Επιπλέον, στο προσωπικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται και
το λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό.
ΑΡΘΡΟ 6
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1982, που
εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 46/1989 (Α΄21), όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 265/1990 (Α΄107).
2. Ο Διευθυντής, για να λειτουργήσει εύρυθμα το εργαστήριο, κατά το πρώτο
χρονικό διάστημα μετά την ίδρυση του, θα ορισθεί από την Συνέλευση του Τομέα
Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και θα ασκήσει τις
αρμοδιότητες του για χρονικό διάστημα τριών ετών. Μετά το πρώτο αυτό χρονικό
διάστημα θα εκλέγεται ανά διετία.
3. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν.1268/1982 και
επιπλέον:
(α) Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου.
(β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του
Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του.
(γ) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου.
(δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό.
(ε) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
(στ) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλώσιμων υλικών και κινητού εξοπλισμού.
(ζ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την
ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
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ΑΡΘΡΟ 7
Χώρος
Χώρος του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών είναι ο χώρος του κτιρίου που
στεγάζεται ο Τομέας της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό τους
εξοπλισμό για τη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων. Χώρος του θεωρείται
επίσης το γραφείο του Διευθυντή του εργαστηρίου, τα γραφεία της γραμματείας του
εργαστηρίου καθώς και κάθε άλλος χώρος που ειδικά διατίθεται για την εγκατάσταση
του εργαστηρίου ή ενοικιάζεται για την διεξαγωγή του έργου του. Στο χώρο
εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το
ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
ΑΡΘΡΟ 8
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον
κανονισμό του Ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για κάθε κατηγορία εργαζομένων.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο
Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασιστεί και καθορίζει, μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου,
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 των μονάδων του
εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ' αυτό,
και την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην
προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και την
προστασία του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων ή προγραμμάτων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική
προς τούτο εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. 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 Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, είναι δυνατή η
πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου
18 παρ. 2 του Ν. 1268/1982.
6. Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν να στεγάζονται στο εργαστήριο
συνεργάτες και ερευνητικά προγράμματα μελών ΔΕΠ, άλλων Τμημάτων του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
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ΑΡΘΡΟ 9
Πόροι
Πόρους του Εργαστηρίου αποτελούν:
1. Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό
προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες
χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας.
2. Τα έσοδα από την διάθεση νέων προϊόντων και από την παροχή υπηρεσιών,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53).
3. Τα κονδύλια που προέρχονται από ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα.
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητικά προγράμματα που
εκτελούνται στους χώρους του.
5. Οι πιστώσεις από πηγές όπως:
i. Η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων διαφόρων Υπουργείων.
ii. Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική
ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά
πρόσωπα προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφ' όσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν
στο σκοπό του Εργαστηρίου και του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. Οι ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή
ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ΑΡΘΡΟ 10
Διαχείριση Εσόδων - Κρατήσεις
1. Τη διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου από οποιαδήποτε πηγή και εάν
προέρχονται θα έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με
τον κανονισμό του.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της παρακράτησης υπέρ του
Πανεπιστημίου Αθηνών και αφού καλυφθούν οι επιλέξιμες δαπάνες που
αναφέρονται στον προϋπολογισμό των έργων, μαζί με άλλα έσοδα που
προκύπτουν από πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κλπ. θα
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού του ώστε να
δύναται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ παράλληλα θα μεριμνά για
την σωστή προβολή του.
.
ΑΡΘΡΟ 11
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
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ΑΡΘΡΟ 12
Τεκμήριο Αρμοδιότητας
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουργία και την αποστολή του
εργαστηρίου αρμόδια όργανα είναι η Γενική Συνέλευση του Τομέα Οικονομικής των
Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής στον οποίο υπάγεται, και η Γενική
Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
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