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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. Φ.2/620
Ίδρυση Εργαστηρίων του ΤΕΙ Ηπείρου και καθορισµός 

του εσωτερικού τους κανονισµού .

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 80 του 

Ν. 4009/2011 «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως συµπλη−
ρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, 
της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6, του άρθρου 42, 
της περ. α΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 
«∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195) και το δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 όπως αντικατα−
στάθηκε µε την παρ. 22 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια 
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 24).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3794/2009 
«Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολο−
γικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 156).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι−
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
'Πρόγραµµα ∆ιαύγεια' και άλλες διατάξεις» όπως τρο−
ποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 
254) «Ρυθµίσεις Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

5. Το Π.δ. 84/2013 «Μετονοµασία Σχολής − Μετονοµα−
σία Τµήµατος − Συγχώνευση Τµηµάτων − Κατάργηση 
Παραρτηµάτων και Τµηµάτων − Ίδρυση Σχολής − Συ−
γκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» (ΦΕΚ Α΄ 124).

6. Το υπ’ αριθµ. 2/3−02−2016 πρακτικό της Συνέλευσης 
του ΤΕΙ Ηπείρου (θέµα 1ο) «Ίδρυση Εργαστηρίων του 
ΤΕΙ Ηπείρου − Κανονισµός Λειτουργίας Εργαστηρίων».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

1. Στα Τµήµατα του ΤΕΙ Ηπείρου ιδρύονται τα κάτωθι 
Εργαστήρια:

α. Στο Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων:
α.1. Εργαστήριο Υγείας των Ζώων − Υγιεινής και Ποι−

ότητας Τροφίµων (Laboratory of Animal Health − Food 
Hygiene and Quality).

To Εργαστήριο είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση 
αναγκών στα γνωστικά αντικείµενα της Μικροβιολογίας 
παραγωγικών ζώων, περιβάλλοντος και τροφίµων, Παρα−
σιτολογίας, Ανοσολογίας, Λοιµωδών Νοσηµάτων, Υγιει−
νής, ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων, Παθολογίας και 
Φαρµακολογίας. Τα αντικείµενα αυτά κρίνονται ως κα−
θοριστικά για την υγιεινή των ζώων, τη βιοασφάλεια των 
εκτροφών και των επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος 
και κρέατος, την ποιοτική ανάδειξη και ασφάλεια των 
τροφίµων ζωικής προέλευσης, καθώς και άµεσα απαιτητά 
για τη διασφάλιση και την πιστοποίηση συστηµάτων 
παραγωγής επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τοµέα.

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο 

των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά 
αντικείµενα της Γενικής Μικροβιολογίας, Μικροβιολο−
γίας των Ζώων, Μοριακής Μικροβιολογίας, Περιβαλλο−
ντικής Μικροβιολογίας και Μικροβιολογίας Τροφίµων, 
της Υγιεινής Τροφίµων, της Παρασιτολογίας των ζώων 
και της Ανοσολογίας.

2. Προώθηση της µεταπτυχιακής και δια βίου εκπαί−
δευσης και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στα 
γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει.

3. Η συνεργασία κάθε µορφής και εκπόνηση ερευνητι−
κών έργων µε κέντρα ερευνών, µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 
ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι 
συµπίπτουν, συµβαδίζουν και αλληλοσυµπληρώνονται 
µε εκείνους του Εργαστηρίου.

4. Η διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, 
σεµιναρίων, συµποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
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4. Σχεδιασµός σύµµορφων (conformal) συστηµάτων.
5. Παραγωγή, διαχείριση και αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας από το περιβάλλον (energy scavenging).
6. ∆ιατάξεις και συστήµατα πολύ χαµηλής κατανά−

λωσης.
7. Τεχνικές διαχείρισης ενεργειακής αυτονοµίας 

(energy and power management).
8. Μετρητικές διατάξεις και τεχνικές µέτρησης φυσι−

κών µεγεθών.
9. Συστήµατα πρόσκτησης, επεξεργασίας και µετάδο−

σης εικονοροών (video).
10. Συστήµατα µηχανικής όρασης (machine vision).
11. Συστήµατα κατανεµηµένων µετρήσεων και σύνθεση 

µετρήσεων (sensor fusion).
12. Συστήµατα τηλεµετρίας και αποµακρυσµένου ελέγ−

χου (SCADA).
13. Σχεδίαση συστηµάτων εύρους εφαρµογών (smart 

home, wearable systems, κ.λπ..).
14. Τεχνικές και εφαρµογές διάχυτης ευφυίας (ambient 

intelligence, Internet of Things).
15. Ανάπτυξη ευφυών διαδικτυακών εφαρµογών.
16. Συστήµατα εντοπισµού και (αυτό)διάγνωσης βλα−

βών.
17. Συστήµατα εντοπισµού θέσης, δικτύωσης και πλο−

ήγησης αυτοκινούµενων οχηµάτων
18. Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων και ελέγχου 

αποστολής ροµποτικών οχηµάτων.
γ. Στο Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής:
γ.1. Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκµηρίωσης 

της Ελληνικής Μουσικής − ΕΨΕΤΕΜ (Music Documentation 
Laboratory).

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των 
βασικών αναγκών στο γνωστικό αντικείµενο των ελ−
ληνικών λαϊκών µουσικών παραδόσεων οι οποίες πε−
ριλαµβάνουν το ρεµπέτικο και αστικό λαϊκό τραγούδι, 
τις µουσικές παραδόσεις της ελληνικής υπαίθρου, την 
λαϊκότροπη νεοελληνική µουσική και τα σύγχρονα ρεύ−
µατα, καθώς και τις εκφράσεις της λόγιας νεοελληνικής 
µουσικής.

Ειδικότερα, σκοπός του Εργαστηρίου είναι:
1) η κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό πεδίο 

των ερευνητικών αναγκών του Τµήµατος Λαϊκής και 
Παραδοσιακής Μουσικής στους ως άνω τοµείς,

2) η συνεργασία µε Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα ή Κέντρα 
έρευνας της ηµεδαπής και αλλοδαπής µε σκοπό την 
ανταλλαγή εµπειριών και την ακαδηµαϊκή−καλλιτεχνική 
κινητικότητα,

3) η διενέργεια υλοποίησης διδακτορικών διατριβών 
µε Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα ή Κέντρα Έρευνας της ηµε−
δαπής και αλλοδαπής,

4) η συνεργασία µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
που εκπονούν προγράµµατα πολιτισµικού περιεχοµένου 
σχετικών µε τους τοµείς του Εργαστηρίου,

5) η συνεργασία µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που 
υλοποιούν δράσεις πολιτισµικού περιεχοµένου σχετικών 
µε τους τοµείς του Εργαστηρίου,

6) η υλοποίηση συνεδρίων, εκδόσεων, εκδηλώσεων 
που σχετίζονται µε τις λαϊκές παραδόσεις του ευρύ−
τερου ελληνικού χώρου. Απώτερος στόχος, πέραν του 
στενά ακαδηµαϊκού, είναι ο εκδηµοκρατισµός της πρό−
σβασης στην αισθητική καλλιέργεια ενός ευρύτερου 
κοινού, και µάλιστα κοινωνικών οµάδων που είναι λι−
γότερο µυηµένες στον αισθητικό προβληµατισµό και 
περισσότερο εθισµένες στη µαζική κουλτούρα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου συ−
νοψίζονται ως εξής:

• Προαγωγή της έρευνας σε κάθε τοµέα χωριστά, 
προς όφελος των γνωστικών αντικειµένων που σχετί−
ζονται µε αυτά.

• Συντονισµός των υφιστάµενων «κυττάρων» έρευνας 
και παιδαγωγικής πρακτικής που οργανώνονται γύρω 
από τα µαθήµατα, είτε µε την στενή έννοια της διδα−
κτικής πράξης, είτε µε την ευρύτερη, της ακαδηµαϊκής 
προσωπικότητας των διδασκόντων.

• ∆ιεξαγωγή επιστηµονικών συνεδρίων διαλέξεων, 
παραστάσεων, προβολών, εκθέσεων, εκδόσεων, καλλι−
τεχνικών «κατασκηνώσεων» (residences d'artistes).

• Αξιοποίηση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής (ΑΕΜ) 
το οποίο αποτελεί βάση του Εργαστηρίου, καθώς και 
της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου.

• Εκπόνηση µελετών και υλοποίηση έργων µε στόχο 
την προβολή του Ελληνικού πολιτισµού.

• Παραγωγή προϊόντων πολιτισµικού ενδιαφέροντος 
σε έντυπη και ψηφιακή µορφή µε την αξιοποίηση του 
εξοπλισµού του Τµήµατος (στούντιο ηχογράφησης, ηλε−
κτρονικός και ψηφιακός εξοπλισµός κ.λπ..).

γ.2. Εργαστήριο Βαλκανικής και Οθωµανικής Μουσικής, 
Ιστορίας και Πολιτισµών − ΕΒΟΜΙΠ (Laboratory for the 
Study of Balkan and Ottoman Music, History and Cultures).

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η προσέγγιση ενός 
ευρύτατου υλικού, προσπελάσιµου µε διαφορετικά δι−
ανοητικά εργαλεία και µεθόδους, ανάλογους µε την 
επιστηµονική σκευή των συµµετεχόντων, και µε άξονα 
ή αφορµή τη µουσική. Κατά συνέπεια επιδιώκεται η 
ανάδειξη ευρύτερων πολιτισµικών φαινοµένων, η απο−
τύπωση των εγχώριων κουλτουρών και η ιστορική τους 
διάσταση. Ως γεωγραφικός χώρος περιγράφεται η γε−
ωφυσική, ιστορική και πολιτισµική ενότητα στην οποία 
διαµορφώθηκαν οι πολιτισµοί, οι οποίοι µελετώνται και 
θεραπεύονται κατά µεγάλο ποσοστό στο ΤΛΠΜ. Ως 
χρονική ενότητα προτάσσεται η νεώτερη και σύγχρονη 
εποχή στον ευρύτερο χώρο. Οι δράσεις περιλαµβάνουν 
την εκπαιδευτική πράξη, την ερευνητική διάσταση και 
την εκτελεστική διαδικασία.

Οι προοπτικές ανάπτυξής του εξυπηρετούνται από 
την ώσµωση των διαφορετικών επιστηµονικών ειδικοτή−
των που συνυπάρχουν στο ΤΛΠΜ µε τη διεπιστηµονική 
προσέγγιση συγκεκριµένων περιπτώσεων µελέτης. Με 
αφορµή ή επικεντρώνοντας σε µουσικές περιπτώσεις 
η παραγωγή νέας γνώσης σε σχετικά µη χαρτογραφη−
µένες επιστηµονικές περιοχές, όπως η µουσική και η 
µουσικολογία και τα έθνη−κράτη ή οι αυτοκρατορίες, ο 
λόγος και η χρήση της ιστορίας στη διαµόρφωση αυτής 
της σχέσης, ιστορικές, πολιτισµικές και θεωρητικές δι−
αστάσεις σε ζητήµατα όπως οι αστικές µουσικές ή της 
υπαίθρου, εγγράµµατες ή προφορικές.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα υποστηρίζει 
εστιάζονται:

α) Στην κάλυψη αρχικά σε προπτυχιακό και στη συ−
νέχεια σε µεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών ανα−
γκών του ΤΛΠΜ σε µουσικολογική έρευνα και σε ιστορι−
κή τεκµηρίωση αναφορικά µε το χώρο της βαλκανικής 
και της οθωµανικής µουσικής. Σε αυτό το επίπεδο είναι 
επιθυµητή η συνδροµή όλων των γνωστικών αντικειµέ−
νων των κοινωνικών επιστηµών, τα οποία θεραπεύονται 
στο ΤΛΠΜ.
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β) Στην έρευνα για την οθωµανική και τη βαλκανική 
µουσική, σε συνδυασµό µε τη µελέτη των βαλκανικών 
κοινωνιών και πολιτισµών στην ιστορική τους διάσταση.

γ) Στην υποστήριξη πτυχιακών εργασιών, µεταπτυχι−
ακών ή διδακτορικών διατριβών σχετικές µε το οθωµα−
νικό και το βαλκανικό παρελθόν.

δ) Στη διεξαγωγή συνεδρίων, ηµερίδων και µουσικών 
εκδηλώσεων σχετικών µε το γνωστικό αντικείµενο του 
ΕΒΟΜΙΠ.

ε) Στην εκδοτική αποτύπωση της προαναφερθείσας 
επιστηµονικής παραγωγής.

στ) Στην µελέτη της οθωµανικής και βαλκανικής µου−
σικής µε συγκεκριµένες επιτελεστικές φόρµες και εκτε−
λεστική πρακτική.

Οι σκοποί του Εργαστηρίου είναι:
• Η ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας, η οποία 

παράγεται από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής 
του ΤΕΙ Ηπείρου. ∆ίνεται η δυνατότητα σε όλους τους 
συµµετέχοντες να αναπτύξουν τα ερευνητικά τους εν−
διαφέροντα και τη συγκρότηση οµάδων εργασίας, οι 
οποίες θα παράγουν νέα καινοτόµα γνώση. Επιθυµητή 
και επιβεβληµένη η συµµετοχή των φοιτητών µε σκοπό 
τη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση πρωτογενούς 
πραγµατολογικού υλικού και µε διάφορα µεθοδολογικά 
εργαλεία. Απώτερος και επιθυµητός στόχος η εκπόνηση 
αυτόνοµων ή σε συνεργασία πρωτότυπων ερευνητικών 
µελετών από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, καθη−
γητές, φοιτητές και συνεργάτες στο ευρύτερο πεδίο 
των βαλκανικών πολιτισµών.

• Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου σε σπουδές 
1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών, καθώς και σε προ−
γράµµατα δια βίου µάθησης. Περαιτέρω η καινοτόµος 
διδασκαλία µε διεπιστηµονική προσέγγιση. Με ευθύνη 
των διδασκόντων του Εργαστηρίου επιλέγονται ενό−
τητες ως αντικείµενο µελέτης µε σκοπό τη λεπτοµερή 
και εντατική µελέτη τους. Η µελέτη θα περιλαµβάνει το 
θεωρητικό πεδίο και τον εµπλουτισµό της γνώσης µε 
νέο υλικό, την ένταξη στο ευρύτερο ιστορικό /πολιτι−
σµικό πλαίσιο και παράλληλα θα έχει και τη πρακτική 
διάσταση µε την εφαρµογή παραδειγµάτων, τα οποία 
θα προσδοκούν τη δηµιουργική αφοµοίωση µουσικών 
και πολιτισµικών δεδοµένων. Χρήσιµο στοιχείο είναι 
η κατανόηση προφορικών διαστάσεων των εν λόγω 
φαινοµένων.

• Η εκτελεστική πρακτική: ουσιώδης πτυχή σε ένα 
µουσικολογικό Τµήµα. Στην ουσία µε ενδεικτικές ή πα−
ραδειγµατικές χρήσεις θα γίνεται προσπάθεια παρου−
σίασης των αποτελεσµάτων της προηγηθείσας έρευνας 
σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα µουσικολογικά δεδοµέ−
να. Παράλληλα θα επιτελείται η αφοµοίωση όλης της 
προηγηθείσας γνώσης µε επιλεγµένο ρεπερτόριο και 
κατάλληλους τύπους µουσικών σχηµάτων. Επίσης, η 
αποτύπωση της µουσικής φόρµας σε συνδυασµό µε το 
µουσικό υλικό και ανάδειξη της ολοκληρωµένης µουσι−
κής φυσιογνωµίας του φαινοµένου.

• Η διάχυση της επιστηµονικής γνώσης στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο. Ο απώτερος σκοπός του ΕΒΟΜΙΠ 
είναι η διάχυση της παραγόµενης γνώσης, καθώς δεν 
πρέπει να περικλείεται αποκλειστικά στο ακαδηµαϊκό 
πλαίσιο, αλλά ευρύτερες κοινωνικές οµάδες να γίνονται 
δέκτες της επιστηµονικής παραγωγής.

δ. Στο Τµήµα Νοσηλευτικής:
δ.1. Εργαστήριο Ενοποιηµένης Φροντίδας Υγείας και 

Ευεξίας (Laboratory of Integrated Health Care and Weil−
Being).

Η δοµή του Εργαστηρίου θα απαρτίζεται από τρεις 
πυλώνες: 1) Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, 2) Άτοµο−κε−
ντρικές παρεµβάσεις και πολιτικές, και 3) Μετα−σύνθεση 
και κατευθυντήριες οδηγίες.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να λειτουργεί ως ερευ−
νητικός και ακαδηµαϊκός ενδιάµεσος για τους επαγγελ−
µατίες υγείας επικεντρώνοντας στην πρωτογενή και 
δευτερογενή έρευνα αναφορικά µε τη φροντίδα για την 
αλλαγή του τρόπου ζωής, την ενδυνάµωση των ατόµων 
που έχουν ανάγκη για φροντίδα και τη δηµιουργία πρω−
τοκόλλων φροντίδας για χρόνιους πάσχοντες, όπως 
άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακές παθή−
σεις, νευρολογικές διαταραχές και γαστρεντερολογι−
κές καταστάσεις, καθώς και για άτοµα που εµφανίζουν 
κοινωνικές και συναισθηµατικές δυσ−προσαρµοστικές 
καταστάσεις που δυνητικά µπορούν να επηρεάσουν 
την υγεία τους ή που είναι απόρροια της επίδρασης 
µιας µη−υγιούς κατάστασης. Η έµφαση του ερευνητι−
κού Εργαστηρίου είναι η δηµιουργία και διαχείριση του 
ενδιάµεσου χώρου µεταξύ της πρωτοβάθµιας και δευ−
τεροβάθµιας φροντίδας.

Πρωταρχικός ρόλος του ερευνητικού Εργαστηρίου 
Ενοποιηµένης Φροντίδας Υγείας και Ευεξίας είναι η 
διατήρηση της υγείας, η πρόληψη ή έγκαιρη εντόπιση 
αναγκών φροντίδας σε µη−υγιείς καταστάσεις, η αποτε−
λεσµατική διαχείριση αναγκών φροντίδας βασισµένη σε 
αποδείξεις και η δηµιουργία παρεµβάσεων φροντίδας 
που µπορούν να µεταφερθούν σε ποικίλους χώρους και 
διαφορετικά άτοµα. Επιπλέον, η λειτουργία του ερευ−
νητικού Εργαστηρίου Ενοποιηµένης Φροντίδας Υγείας 
και Ευεξίας εξυπηρετεί τις ερευνητικές ανάγκες του 
Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου για την παρα−
γωγή καινοτόµων τεχνικών και θεωριών φροντίδας για 
τα προπτυχιακά, µεταπτυχιακά και δια βίου εκπαίδευσης 
προγράµµατα του. Απώτερος σκοπός του ερευνητικού 
Εργαστηρίου Ενοποιηµένης Φροντίδας Υγείας και Ευ−
εξίας είναι παραγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας στην 
υγεία και φροντίδα ικανής να αλλάξει ή να βελτιώσει 
τις παρούσες υγειονοµικές πράξεις. Για την επίτευξη 
αυτού το σκοπού µια σειρά από ερευνητικές µεθόδους 
θα χρησιµοποιηθούν συµπεριλαµβανοµένου ποιοτικών 
και ποσοτικών ερευνητικών µεθοδολογιών, συµµετο−
χικές µεθοδολογίες έρευνας, µεθοδολογίες έρευνας 
δράσης, αναστοχαστικές µεθοδολογίες, µεθοδολογίες 
µετα−σύνθεσης, µεθοδολογίες συστηµατικής βιβλιογρα−
φικής ανασκόπησης και ανάλυσης περιεχοµένου, καθώς 
και µεθοδολογίες µετάφρασης/στάθµισης διεθνών κλι−
µάκων και ερωτηµατολογίων.

Οι στόχοι και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ερ−
γαστηρίου συνοψίζονται παρακάτω:

• Η διεξαγωγή ποιοτικής, ποσοτικής και συµµετοχικής 
έρευνας στον αναφορικά µε τις ανάγκης φροντίδας 
και ευζωίας.

• Η διεξαγωγή συστηµατικών βιβλιογραφικών ανα−
σκοπήσεων, µετα−σύνθεσης ποιοτικών δεδοµένων, ανα−
στοχαστικής ανάλυσης και ανάλυση περιεχόµενο σε 
ζητήµατα αναφορικά µε την ενδυνάµωση του ατόµου 
για τη διατήρηση της υγείας, την υποστήριξη ατόµων 
για αλλαγή του τρόπου ζωής τους και την προσαρµογή 
στις νέες καταστάσεις υγείας.




