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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 96 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου Γεω−Πολιτισμικών Αναλύσεων Ευ−

ρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας στο Τμήμα 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπου−
δών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη−
μών και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λει−
τουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με 

το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−

στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 4−6−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής 

Συγκλήτου.
4. Την από 18−5−2015 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπου−
δών.

5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Γεω−Πολιτισμικών 
Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας 
θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασια−
τικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών το «Εργαστήριο Γεω−Πολιτισμικών 
Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκί−
ας», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες πρωτίστως στο αντικείμενο της οικονομικής 
Γεωγραφίας και της Γεωπολιτικής (και ιδιαιτέρως του 
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υποπεδίου της που αναφέρεται στην Γεωπολιτισμική 
Ανάλυση) αλλά και των Διεθνών Σχέσεων, της Διπλωμα−
τικής Ιστορίας και των Διαπολιτισμικών Σπουδών μεταξύ 
Ελλάδας και Χωρών της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορί−
ζεται συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών καθώς και άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ σε 
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας 
του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ−
θρο 1 του παρόντος καθώς και σε θέματα που εμπί−
πτουν στο χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών 
προσανατολισμών του Τμήματος καθώς και τέλος την 
ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διεξαγωγής 
βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε συναφή με το 
γνωστικό της αντικείμενο θέματα.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Άρθρο 4
Χώρος εγκατάστασης

Το εργαστήριο Γεω−Πολιτισμικών Αναλύσεων Ευ−
ρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας, καθώς και η 
στοιχειωδώς απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τις 
βασικές λειτουργίες του στεγάζεται στον 2ο όροφο του 
υπάρχοντος κτιρίου του Τμήματος, στην οδό Καπλανών 
6, 10680 Αθήνα.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 
28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.

2. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
από το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδα−
κτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητι−
κού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή 
αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η 
μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, 
η στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονο−
μική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου 

απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος των υπευθύνων για 
τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η 
υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την 
ομαλή λειτουργία του.

Άρθρο 6
Τεχνική υποστήριξη − Προσωπικό

Το προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή, καθη−
γητές και Λέκτορες του Τμήματος Τουρκικών Σπου−
δών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που η επι−
στημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά 
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από τα 
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από τα μέλη του λοιπού επιστημονι−
κού προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο με 
τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 
(Α΄ 159) καθώς και από το διοικητικό προσωπικό που 
τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 
παρ. 3β του Ν. 2817/2000. (Α΄ 78). Ως άμισθοι ερευνητές 
του Εργαστηρίου θεωρούνται οι υποψήφιοι Διδάκτορες 
που εκπονούν Διδακτορικό σε θέματα της επιστημονι−
κής και ερευνητικής αρμοδιότητας του Εργαστηρίου, 
εφόσον τα εποπτεύοντα του Διδακτορικού τους Μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος ανήκουν στις περιπτώσεις του ως 
άνω Άρθρου 6.

Άρθρο 7
Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό 
για την εγκατάσταση των οργάνων του και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ−
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια 
του ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει μέσα στα 
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που 
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της αρτι−
μέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία 
των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή 
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα 
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, 
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις 
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του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του 
Π.δ. 407/1980 «Περί του κυρίου Διδακτικού Προσωπικού 
κ.λπ. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης» 
(Α΄ 112), όπως το τελευταίο τούτο εφαρμόζεται κατά 
αναλογία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 1674/1986 «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 203).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

• Πρωτόκολλο εισερχόμενης − εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας

• Βαθμολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόβαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τη−

ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται 
απαραίτητο.

Άρθρο 9
Έσοδα

Το εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους 
και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύμα−
τος (Ν. 4009/2011, αρθ. 80, όπως συμπληρώθηκε με το 
Ν. 4310/2014, αρθ. 96).

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Τμήματος 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
ή του Εργαστηρίου (δεδομένης πάντοτε της σχετικής 
νομίμως προσδιοριζομένης καταβολής από πλευράς του 
Εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ) ή για λογαριασμό 
τρίτων π.χ. Εθνικών ή Διεθνών οργανισμών και Ν.Π. δη−
μοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, εθνικών ή διεθνών Κέντρων 
ή Ινστιτούτων, της Ε.Ε. κ.τ.λ. (δεδομένης πάντοτε της 
σχετικής νομίμως προσδιοριζομένης καταβολής από 
πλευράς του εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ).

2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53)

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα−
νεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Aριθμ. πράξης 95 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στο Τμήμα Τουρκι−

κών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και 
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με 

το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−

στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 4−6−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής 

Συγκλήτου.
4. Την από 18−5−2015 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπου−
δών.

5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Πληροφορικής θα 
λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασί−
ζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρο−
νων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πληροφορικής.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορί−
ζεται συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα και μπορεί 
να εξειδικεύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασια−
τικών Σπουδών λαμβανόμενη, έπειτα από εισήγηση του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου, ως μέρος του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Τμήματος.

Άρθρο 3
Σκοπός

Το Εργαστήριο Πληροφορικής αποβλέπει στη διε−
ξαγωγή των προπτυχιακών μαθημάτων Πληροφορικής 
σύμφωνα με το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, 
καθώς και στην εξοικείωση με τη χρήση των νέων εφαρ−
μογών της πληροφορικής στα πεδία των γνωστικών 
αντικειμένων του Τμήματος (π.χ. για συγγραφή εργα−
σιών, πλοήγηση στο διαδίκτυο, αναζήτηση βιβλιογρα−
φίας και άλλων επιστημονικών στοιχείων), όπως και 
υποστηρικτικό έργο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Άρθρο 4
Χώρος εγκατάστασης

Το Εργαστήριο στεγάζεται στο 1ο υπόγειο του υπάρ−
χοντος κτηρίου του Τμήματος στην οδό Καπλανών 6 
Αθήνα 10680, σε ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο 
χώρο. Tο εργαστήριο θα ενταχθεί στη δικτυακή υπο−
δομή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

5.1. Το Εργαστήριο διευθύνεται καθηγητή του Τμήμα−
τος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ή 
τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται από την Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος.
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5.2. Η Διεύθυνση του Εργαστηρίου είναι υπεύθυνη για 
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του, που ρυθμί−
ζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις αποφάσεις του 
Τμήματος.

5.3. Η λειτουργία του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από 
προσωπικό ειδικά τοποθετημένο από τη Γ.Σ. του Τμή−
ματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών.

Άρθρο 6
Τεχνική Υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη του Εργαστηρίου παρέχεται 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το τεχνικό προσωπικό 
του Τμήματος.

Άρθρο 7
Χρήση − Λειτουργία

1. Δικαίωμα Χρήσης
1.1. Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στα 

μέλη του (όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 10) και υπό 
την επίβλεψη αυτών και στους φοιτητές του Τμήματος.

1.2. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου, κατόπιν ενημέ−
ρωσης της Γ.Σ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών από τον Διευθυντή του, 
δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση ερευνητι−
κών προγραμμάτων, όπως αυτά προβλέπονται από τη 
σχετική νομοθεσία και τις πρόνοιες του ΕΛΚΕ.

2. Χρήση υπολογιστών
2.1. Για τη χρήση των υπολογιστών του δικτύου τη−

ρείται με ευθύνη του διευθυντή ή του αναπληρωτή δι−
ευθυντή και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο 
βιβλίο προγράμματος χρήσης, στο οποίο καταγράφο−
νται οι δραστηριότητες του εργαστηρίου.

2.2. Εβδομαδιαίως το πρόγραμμα αναρτάται στην εί−
σοδο του εργαστηρίου.

2.3. Προτεραιότητα στη χρήση των υπολογιστών του 
δικτύου έχουν οι προγραμματισμένες εργασίες (π.χ. εκ−
παιδευτικές διαδικασίες ή συντήρηση των υπολογιστών).

2.4. Η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών διαδικασιών 
πραγματοποιείται με συνεργασία του διδάσκοντος και 
του υπεύθυνου υπαλλήλου.

2.5. Οι χρήστες οφείλουν να χειρίζονται με προσοχή 
τους υπολογιστές, π.χ. μετά το πέρας της εργασίας 
του, κάθε χρήστης πρέπει να τερματίζει τη λειτουργία 
του υπολογιστή με κανονικό τρόπο (απενεργοποίηση).

2.6. Κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει να αφήνει τη 
θέση εργασίας καθαρή και ελεύθερη από προσωπικά 
αντικείμενα και χαρτιά.

2.7. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο χώρο του εργα−
στηρίου μη εξουσιοδοτημένων ατόμων χωρίς επιτήρηση.

2.8. Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να εμποδίζουν την 
χρήση ενός τερματικού, θέτοντας κωδικό πρόσβασης 
(«κλείδωμα» τερματικού).

2.9. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση του 
εξοπλισμού σε άλλο σημείο εντός του εργαστηρίου, 
πολύ δε περισσότερο εκτός του εργαστηρίου χωρίς 
τη συγκατάθεση του διευθυντή ή του αναπληρωτή δι−
ευθυντή του εργαστηρίου.

3. Πρόσβαση στο σύστημα. Κωδικοί πρόσβασης
3.1. Κάθε χρήστης για την εισαγωγή του στο σύστημα 

χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρό−
σβασης, που του εκχωρείται από τον υπεύθυνο του 
συστήματος.

3.2. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν πρέπει να είναι απλοί 
(πχ. ονόματα) γιατί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.

3.3. Προβλέπεται η χορήγηση κωδικού πρόσβασης 
με περιορισμένη διάρκεια σε όλους τους φοιτητές του 
Τμήματος. Οι φοιτητές με την εγγραφή τους παίρνουν 
και κωδικό πρόσβασης οποίος διαρκεί μέχρι να πάρουν 
πτυχίο ή να διαγραφούν.

3.4. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός είναι αυστηρά 
προσωπικά και δεν πρέπει να γίνονται γνωστά σε τρί−
τους. Η γνωστοποίησή τους θα έδινε στον τρίτο τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα νόμι−
μου χρήστη και πρόκλησης σοβαρής ζημιάς στο τοπικό 
δίκτυο ή στο διαδίκτυο. Η ζημιά στην περίπτωση αυτή 
χρεώνεται στο όνομα του χρήστη και όχι στο φυσικό 
πρόσωπο που την προκάλεσε.

4. Εγκατάσταση λογισμικού. Αλλαγές ρυθμίσεων υπο−
λογιστών

4.1. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε 
λογισμικού (εφαρμογών, βοηθητικών προγραμμάτων, 
παιχνιδιών κτλ.) στους υπολογιστές του εργαστηρίου 
από τους χρήστες.

4.2. Δεν επιτρέπεται η απεγκατάσταση από τους χρή−
στες λογισμικού ή η διαγραφή – μετακίνηση αρχείων 
που υπάρχουν στους υπολογιστές.

4.4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή ρυθμίσεων 
στους υπολογιστές από τους χρήστες, συμπεριλαμβα−
νομένων και των αλλαγών στη θέση των εικονιδίων, 
στα χρώματα της οθόνης και στο φόντο της επιφάνειας 
εργασίας.

4.5. Μόνο ο υπεύθυνος υπάλληλος έχει το δικαίωμα 
εγκατάστασης ή απεγκατάστασης λογισμικού και αλ−
λαγής ρυθμίσεων, διαγραφής − μετακίνησης αρχείων 
και σε αυτόν πρέπει να απευθύνονται οι χρήστες, αν 
προκύψει ανάγκη για τα παραπάνω.

5. Χρήση Εκτυπωτή
5.1. Ο εκτυπωτής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως 

φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, δηλαδή για την παραγωγή 
πολλαπλών αντιγράφων του ίδιου αρχείου.

5.2. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εκτυπωτή για ερ−
γασίες που δεν έχουν σχέση με τις εκπαιδευτικές δρα−
στηριότητες του Τμήματος ή το ίδιο το εργαστήριο.

6. Χρήση δικτύου
6.1. Δεν επιτρέπεται η αποστολή ομαδικής επιστολής 

προς το σύνολο των χρηστών του Πανεπιστημίου ή 
προς το σύνολο των χρηστών κάποιου άλλου φορέα 
ή οργανισμού.

6.2. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια για 
απόκτηση πρόσβασης σε υπολογιστικούς πόρους του 
Πανεπιστημίου μας ή άλλου φορέα και οργανισμού, αν 
δεν υπάρχει η σχετική άδεια.

6.3. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια παρα−
κολούθησης της κίνησης δεδομένων και των παραμέ−
τρων του δικτύου οποιουδήποτε συστήματος (φορέα ή 
χρήστη) καθώς και της διερεύνησης των τρωτών ση−
μείων οποιουδήποτε συστήματος (φορέα ή χρήστη).

6.4. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση μέσω δικτύου λογι−
σμικού που μπορεί να προξενήσει ζημιά στο σύστημα 
του Πανεπιστημίου, άλλου φορέα, ή άλλου χρήστη.

6.5. Δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού που προκαλεί 
την υπερφόρτωση, δυσλειτουργία ή καταστροφή άλλων 
συστημάτων.

7. Χρήση φορητού εξοπλισμού
Η χρήση του φορητού εξοπλισμού (φορητοί υπολογι−

στές και προβολείς) πραγματοποιείται σε συνεννόηση 
με τον διευθυντή του εργαστηρίου.
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Άρθρο 8
Συμπεριφορά

1. Κάπνισμα − Φαγητό − Ποτά
Στον χώρο του εργαστηρίου δεν επιτρέπεται το 

κάπνισμα ούτε η κατανάλωση κάθε είδους ποτών και 
τροφίμων.

2. Θόρυβοι − Ακρόαση μουσικής
Η ακρόαση μουσικής ή άλλου ήχου που παράγεται είτε 

από ηχεία υπολογιστή είτε από άλλη συσκευή επιτρέ−
πεται μόνο όταν σχετίζεται με διεξαγωγή μαθημάτων 
και η ένταση του ήχου δεν δημιουργεί όχληση στο 
εργαστήριο.

Γενικά οι χρήστες δεν πρέπει να προκαλούν θόρυβο 
(κινητά τηλέφωνα, μουσική, δυνατή ομιλία) που δυσχε−
ραίνει την εργασία των άλλων χρηστών του εργαστη−
ρίου.

Άρθρο 9
Κυρώσεις

Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας του εργαστηρί−
ου επαφίεται στην ευσυνειδησία και την καλή διάθεση 
όλων όσων χρησιμοποιούν το εργαστήριο. Οι ίδιοι οι 
χρήστες πρέπει να περιφρουρούν το εργαστήριο και 
να απαιτούν την εφαρμογή των όρων του κανονισμού 
από όσους δεν συμμορφώνονται. Σε περιπτώσεις παρα−
βίασης των κανονισμών επιβάλλεται η ενημέρωση του 
διευθυντή του εργαστηρίου και προβλέπονται κυρώσεις, 
ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος (προ−
σωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης, 
χρηματική αποκατάσταση βλαβών κ.ά.).

Άρθρο 10
Στελέχωση

Tο Eργαστήριο Πληροφορικής θα στελεχωθεί από το 
κάτωθι προσωπικό:

Μέλη Δ.Ε.Π.: Ιωάννης Μάζης, Έφη Κάννερ, Μαρία Μαυ−
ροπούλου, Ελένη Σελλά

Άμισθοι Επιστημονικοί Συνεργάτες: Μ.Αλεξόπουλος 
Μ.Σαρλής, Α.Στογιάννος.

Άρθρο 11
Έσοδα

Το εργαστήριο λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος (Ν. 4009/2011, 
αρθ. 80, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4310/2014, αρθ. 
96).

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Τμήματος 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
ή του Εργαστηρίου (δεδομένης πάντοτε της σχετικής 
νομίμως προσδιοριζομένης καταβολής από πλευράς του 
Εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ) ή για λογαριασμό 
τρίτων π.χ. Εθνικών ή Διεθνών οργανισμών και Ν.Π. δη−
μοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, εθνικών ή διεθνών Κέντρων 
ή Ινστιτούτων, της Ε.Ε. κ.τ.λ. (δεδομένης πάντοτε της 
σχετικής νομίμως προσδιοριζομένης καταβολής από 
πλευράς του εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ).

2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα−
νεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. πράξης 92 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/

Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ) 
στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχο−
λική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και 
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του N. 4009/2011 όπως ισχύει με 

το άρθ. 96 του N. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του N. 1268/1982 όπως αντικατα−

στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του N. 3149/2003.
3. Την από 30−4−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής 

Συγκλήτου.
4. Την από 10−2−2015 απόφαση της Κοσμητείας της 

Σχολής Επιστημών της Αγωγής.
5. Την από 15−1−2015 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία.

6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΠΕ/ΕΑΑ) θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους 
και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών το «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΠE/EAA)» το οποίο εξυπηρετεί:

− ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικεί−
μενα που εντάσσονται στη θεματική του εργαστηρίου

− εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών

− ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού
− εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών/τριών
− επιμόρφωση εκπαιδευτικών και δια βίου εκπαίδευση
Το εργαστήριο αυτό θα λειτουργεί συνεργατικά και 

αλληλο−υποστηρικτικά με τις δομές που διαθέτει ή/
και θα δημιουργήσει το ΤΕΑΠΗ σε σχέση με την Νέες 
Τεχνολογίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
ανάπτυξη της έρευνας, της άσκησης των φοιτητών και 
της παραγωγής ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού 
στα πεδία που εντάσσονται στην θεματική του εργα−
στηρίου.
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Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που 
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργα−
στηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του 
παρόντος.

2. την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας από το εκ−
παιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος και 
την παραγωγή νέας γνώσης,

3. τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδα−
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμ−
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου

4. το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας και γενικότερα Εκπαί−
δευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο πλαίσιο τόσο 
της τυπικής όσο και της μη−τυπικής και της άτυπης 
εκπαίδευσης και επικοινωνίας

5. την περαιτέρω εμβάθυνση των φοιτητών και φοιτη−
τριών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα 
επιστημονικά αντικείμενα του εργαστηρίου μέσα από 
τις δραστηριότητες σχεδιασμού και υλοποίησης παιδα−
γωγικών παρεμβάσεων και εκπαιδευτικού υλικού

6. την παροχή μεθοδολογικών εργαλείων στους/ις 
φοιτητές/τριες που τους επιτρέπουν να συνδέουν την 
επιστημονική θεωρία με την εκπαιδευτική πράξη

7. την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των 
σπουδών προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειω−
θούν με την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων

8. την εποπτεία της άσκησης και την εκπαίδευση των 
φοιτητών/τριών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προ−
γραμμάτων

9. την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού και 
ερευνητικού υλικού 

10. την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών 
αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συν−
δρομή, που εντάσσεται στην θεματική του εργαστηρίου

11. την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου με την 
οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμινα−
ρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων ανα−
γνωρισμένων επιστημόνων

12. την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης στα αντι−
κείμενα του εργαστηρίου

13. την ανάπτυξη γενικών και επαγγελματικών δεξι−
οτήτων των φοιτητών/τριών ώστε να καταστούν πε−
ρισσότερο ανταγωνιστικοί στην αναμορφωμένη αγορά 
εργασίας

14. την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέ−
κτορες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία, που το γνωστικό αντικείμενο της 

θέσης που κατέχουν σχετίζεται με τα διδακτικά και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη 
Ε.Ε.Π., από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη ΕΔΙΠ καθώς και από 
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα−
στήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του 
Ν. 2083/1992 (Φ.Ε.Κ. 159/1992 τ.Α΄) και του άρθρου 13 παρ. 
3β του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/2000 τ.Α΄) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Φ.Ε.Κ. 159/1992 
τ.Α΄). Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός 
του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και 
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και 
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ−
γράμματος 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 υποβολή του ετήσιου απολογισμού 
των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα 
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή 
κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για την 
ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

2. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου μετά από πρόταση 
των μελών ΔΕΠ που εντάσσονται σε αυτό δημιουργού−
νται μονάδες που αποσκοπούν στην καλύτερη διεξα−
γωγή του έργου του. Ο διευθυντής προέρχεται από τις 
διαφορετικές μονάδες του εργαστηρίου εκ περιτροπής.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώ−
ρους 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. Στο 
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
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ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 
του Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6 – Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από 1. Την 

εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματο−
ποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−

γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγ−

γράφων.
5. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
εργαστήριο.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. πράξης 93 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής, Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

και Σπουδών στην Αναπηρία στο Τμήμα Εκπαίδευ−
σης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχο−
λής Επιστημών της Αγωγής και έγκριση του εσωτε−
ρικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με 

το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−

στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.

3. Την από 30−4−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

4. Την από 10−2−2015 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Επιστημών της Αγωγής.

5. Την από 15−1−2015 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία.

6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Ειδικής, Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης και Σπουδών στην Αναπηρία θα λειτουργεί 
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών το «Εργαστήριο Ειδικής, Εντα−
ξιακής Εκπαίδευσης και Σπουδών στην Αναπηρία» το 
οποίο εξυπηρετεί:

− ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικεί−
μενα που εντάσσονται στη θεματική του εργαστηρίου

− εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών

− ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού
Το εργαστήριο αυτό θα λειτουργεί συνεργατικά και 

αλληλο−υποστηρικτικά με τις δομές που διαθέτει ή/
και θα δημιουργήσει το ΤΕΑΠΗ σε σχέση με την Νέες 
Τεχνολογίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
ανάπτυξη της έρευνας, της άσκησης των φοιτητών και 
της παραγωγής ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού 
στα πεδία που εντάσσονται στην θεματική του εργα−
στηρίου.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που 
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργα−
στηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του 
παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδα−
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμ−
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου.

3. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των 
σπουδών προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειω−
θούν με την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων.

4. Την εποπτεία της άσκησης και την εκπαίδευση των 
φοιτητών/τριών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προ−
γραμμάτων.

5. Την παραγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλι−
κού.

6. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών 
αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συν−
δρομή, που εντάσσεται στην θεματική του εργαστηρίου.

7. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευ−
νας και της διδασκαλίας με μέλη των τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και των λοιπών 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής.
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8. Την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

9. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέ−
κτορες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία, που το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης που κατέχουν σχετίζεται με τα διδακτικά και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη 
ΕΕΠ, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη ΕΔΙΠ καθώς και από 
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα−
στήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του 
Ν. 2083/1992 (Φ.Ε.Κ. 159/1992 τ.Α΄) και του άρθρου 13 παρ. 
3β του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/2000 τ.Α΄) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Φ.Ε.Κ. 159/1992 
τ.Α΄). Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητι−
κού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή 
στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμ−
ματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για 
την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οι−
κονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του 
εργαστηρίου, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των 
δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Συνέλευση του 
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή 
κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για 
την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

2. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου μετά από πρόταση 
των μελών ΔΕΠ που εντάσσονται σε αυτό δημιουργού−
νται μονάδες που αποσκοπούν στην καλύτερη διεξα−
γωγή του έργου του.

Ο διευθυντής προέρχεται από τις διαφορετικές μο−
νάδες του εργαστηρίου εκ περιτροπής.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώ−
ρους 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. Στο 
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−

σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 
του Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 

παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος,
3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−

γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών
4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγ−

γράφων.
5. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
εργαστήριο.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Aριθμ. πράξης 90 (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και 

Παιδαγωγικής Παρέμβασης στο Τμήμα Εκπαίδευσης 
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επι−
στημών της Αγωγής και έγκριση του εσωτερικού κα−
νονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με 

το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−

στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 30−4−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής 

Συγκλήτου.
4. Την από 10−2−2015 απόφαση της Κοσμητείας της 

Σχολής Επιστημών της Αγωγής.
5. Την από 15−1−2015 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία.

6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Εκ−
παίδευσης και Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης θα λειτουρ−
γεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών το «Εργαστήριο Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Παρέμβασης» το οποίο 
εξυπηρετεί:

− ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες
− εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

φοιτητών και φοιτητριών,
− ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, 

και
− επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Τα πεδία έρευνας και παρέμβασης του εργαστηρίου 

είναι:
− Η εθνοπολιτισμική ετερογένεια
− Η πρώτη σχολική ηλικία κατά προτεραιότητα αλλά 

και η παιδική ηλικία γενικότερα
− Οι κοινωνιοψυχολογικές ταυτότητες και οι μηχανι−

σμοί διαμόρφωσής τους
− Οι διακρίσεις, τα στερεότυπα, η προκατάληψη
Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί το προνομιακό 

πεδίο έρευνας και παρέμβασης αλλά και το ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο. Λόγω της φύσης του αντικειμένου 
η έρευνα και οι σχετικές παρεμβάσεις διαπνέονται από 
μια διεπιστημονική προσέγγιση.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των διδακτικών, επιμορφωτικών και ερευνητικών 
αναγκών του ΤΕΑΠΗ σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου,

2. τη διεξαγωγή ερευνών με στόχο την ανάπτυξη της 
επιστήμης και της εκπαίδευσης, που οι ανάγκες της 
χώρας απαιτούν,

3. την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των 
σπουδών,

4. την ανάπτυξη του ερευνητικού χαρακτήρα των 
σπουδών,

5. την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου μέσα 
από την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, 
την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, κα−
θώς και την πρόσκληση επιστημόνων που η ειδικότητά 
τους είναι συναφής με τα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου,

6. τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξω−
τερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου,

7. την εξυπηρέτηση των κοινωνικών και εκπαιδευτι−
κών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη 
συνδρομή, που εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα 
του εργαστηρίου,

8. την περαιτέρω καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος 
και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών σχετικά 
με τα ευρύτερα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα 
που αποτελούν το ερευνητικό αντικείμενο του εργα−
στηρίου,

9. την ανάπτυξη τόσο γενικών όσο και εξειδικευμέ−
νων ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των 
φοιτητών/τριών ώστε να καταστούν περισσότερο αντα−
γωνιστικοί στην αναμορφωμένη αγορά εργασίας όπου 
καλούνται να ενταχθούν,

10. την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέ−
κτορες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη 
Ε.Ε.Π., από μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 
4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3β του 
Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμήμα−
τος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδα−
κτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού 
έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμ−
ματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για 
την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οι−
κονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του 
εργαστηρίου, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των 
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δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα 
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή 
κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για την 
ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώ−
ρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση 
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που 
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στους 
χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον 
τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση εξοπλισμού του εργαστηρίου επι−
τρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, 
που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Εξοπλι−
σμός ο οποίος παραδίδεται για τη διεξαγωγή εργασιών, 
επιστρέφεται, μετά τη χρησιμοποίηση του, στην κατά−
σταση που είχε παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 
του Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος,

3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−
γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγ−
γράφων.

5. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
εργαστήριο.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. πράξης 97 (6)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία “Κέντρο Ερευ−

νών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου” (“Athens Public 
Intarnational Law Research Center −Athens PIL”) στην 
Νομική Σχολή και έγκριση του εσωτερικού κανονι−
σμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με 

το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−

στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 4−6−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής 

Συγκλήτου.
4. Τις από 6−5−2015 αποφάσεις της Κοσμητείας και της 

Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με την επωνυμία 

“Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου” (“Athens 
Public Intarnational Law Research Center−Athens PIL”) 
θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με την 
επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου» 
(στην αγγλική γλώσσα «Athens Public International Law 
Research Center», εν συντομία «Athens PIL»), το οποίο 
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δι−
εθνούς δικαίου.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα−
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 3
Έργο και δραστηριότητες

Το έργο και οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου πε−
ριλαμβάνουν:
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1. Tην κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών ανα−
γκών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο, στο γνωστικό αντικείμενο του 
άρθρου 1 του παρόντος.

2. Τη διεξαγωγή και εκτέλεση ερευνητικών και επι−
μορφωτικών προγραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και 
διεθνών) που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό 
ή λογαριασμό τρίτων.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, θερινών μαθημάτων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων.

4. Τη δημοσίευση των ερευνών που πραγματοποιεί, 
την έκδοση επιστημονικών εργασιών, την έκδοση ειδικού 
περιοδικού εντύπου, και τη διατήρηση ιστοσελίδας, με 
περιεχόμενο που ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο του 
άρθρου 1 του παρόντος.

5. Την ενίσχυση, μέσω ερευνών, μεταπτυχιακών φοι−
τητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή της οποίας 
το θέμα ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 
1 του παρόντος, ιδίως με παροχή δυνατότητας χρήσης 
βιβλιογραφικού υλικού, με οικονομική υποστήριξη και 
χορήγηση υποτροφιών.

6. Τη συνεργασία με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, εφόσον οι 
επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου 
σε πνεύμα αμοιβαιότητας.

7. Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες 
υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε να συμβάλλει το 
επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου στη μελέτη 
και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων 
αντιμετώπισης κοινωνικών/πολιτικών ζητημάτων που 
εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του 
παρόντος.

8. Kάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική και επιμορ−
φωτική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που εμπίπτει 
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
1. καθηγητές και Λέκτορες της Νομικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στο γνω−
στικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος,

2. μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του 
παρόντος,

3. πανεπιστημιακούς υποτρόφους,
4. ερευνητές και δοκίμους ερευνητές, οριζόμενους 

κατά το άρθρο 6 του παρόντος, και
5. λοιπό προσωπικό, που τοποθετείται σε αυτό σύμ−

φωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή της Νο−
μικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών, που το γνωστικό του αντικείμενο 

εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του 
παρόντος, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης της Νομικής Σχολής, μετά από εισήγηση της 
Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Διεθνών Σπουδών. Με 
την ίδια διαδικασία ορίζεται Αναπληρωτής Διευθυντής 
του Εργαστηρίου, που αναπληρώνει το Διευθυντή σε 
περιπτώσεις αδυναμίας άσκησης των αρμοδιοτήτων 
του και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από γραπτή 
εξουσιοδότησή του.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου:
α) Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες του 

Εργαστηρίου.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρό−

γραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για 
την τήρησή του.

γ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των 
εξόδων του Εργαστηρίου.

δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
απαραίτητο προσωπικό.

ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά 
έχει την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Λειτουργία

1. Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου, ορίζεται 
με απόφαση του Διευθυντή ένας από τους καθηγητές 
του Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.

2. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου, είναι 
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου, καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επι−
στημόνων και διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, ως ερευνητών 
(«Research Fellows»), καθώς και μεταπτυχιακών και προ−
πτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως δοκίμων 
ερευνητών («Trainee Researchers»).

3. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο−
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό 
του Εργαστηρίου.

4. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του 
προσωπικού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμμα−
τειακή και τεχνική υποστήριξή του.

Άρθρο 7
Πόροι

Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών και επιμορφωτικών (εθνι−

κών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών) προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, τις κληροδοσίες και 
άλλες οικονομικές ενισχύσεις προς το Εθνικό και Κα−
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς 
του Εργαστηρίου.

3. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του Προεδρικού διατάγματος 159/1984 
(Α΄ 53).

4. Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμ−
μάτων ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων.

5. Τις ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις και άλλες 
χορηγίες που προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς, 
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα.
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6. Τη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση ερευνητι−
κών προγραμμάτων από διάφορα Υπουργεία ή φορείς 
του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

7. Τις πωλήσεις εκδόσεων του Εργαστηρίου.
Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες δια−

τάξεις.
Άρθρο 8
Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:

1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
4. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
5. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
6. Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου.

Άρθρο 9
Χώρος Εγκατάστασης

1. Χώρος του Εργαστηρίου είναι αυτός που παραχω−
ρείται από τη Νομική Σχολή και το Εθνικό και Καποδι−
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Εργαστήριο για τη 
διεξαγωγή του έργου και την εκπλήρωση της αποστο−

λής του, στο πλαίσιο του κτηριακού προγράμματος της 
Νομικής Σχολής.

Χώρος του Εργαστηρίου θεωρείται επίσης το γραφείο 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου και κάθε άλλος χώρος 
που διατίθεται για τη στέγαση των δραστηριοτήτων 
του.

2. Μέχρι την απόκτηση ιδίας εγκατάστασης ή/και ιδίου 
εξοπλισμού, οργάνων και υλικού, το Εργαστήριο χρη−
σιμοποιεί, μετά από έγκριση του Διευθυντή του Τομέα 
Διεθνών Σπουδών, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό 
του Σπουδαστηρίου Διεθνών Σπουδών.

3. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου 
υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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