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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	

ΤΟΥ	«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ	ΚΑΙ	ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»	

ΤΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ	ΓΛΩΣΣΑΣ	ΚΑΙ	ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	

	

	

Άρθρο	1	

Ίδρυση	

	

Ιδρύεται	 στο	 Τμήμα	 Γερμανικής	 Γλώσσας	 και	 Φιλολογίας	 του	 Εθνικού	 και	

Καποδιστριακού	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών	 εργαστήριο	 με	 την	 επωνυμία	

«Εργαστήριο	Πολυμέσων	και	Γλωσσικών	Εφαρμογών».	

	

Άρθρο	2	

Αντικείμενο	και	Σκοπός	του	Εργαστηρίου	

	

Η	 ίδρυση	 του	 εργαστηρίου	 συμβάλλει	 στην	 όλη	 εκπαιδευτική	 δραστηριότητα	

του	 Τμήματος	 και	 στον	 εμπλουτισμό	 του	 διδακτικού	 έργου	 μέσω	 της	

προσαρμογής	 του	 περιεχομένου	 σπουδών	 στην	 παροχή	 των	 επιστημονικών	

γνώσεων	με	βάση	τα	δεδομένα	της	σύγχρονης	κοινωνίας	της	πληροφόρησης.		

Επίσης,	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	 να	 διευρυνθεί	 το	 γνωστικό	 πεδίο	 των	

φοιτητών,	 με	 αποτέλεσμα	 την	 επαρκέστερη	 κατάρτισή	 τους	 σύμφωνα	 με	 τις	

σύγχρονες	 απαιτήσεις	 της	 επιστήμης	 και	 της	 κοινωνίας	 προσφέροντας	

καλύτερες	επαγγελματικές	προοπτικές.	

	

Η	 ίδρυση	του	εργαστηρίου	αποβαίνει	ωφέλιμη	τόσο	για	τους	διδάσκοντες	και	

τους	φοιτητές	του	Τμήματος	Γερμανικής	Γλώσσας	και	Φιλολογίας	όσο	και	για	

το	ευρύτερο	κοινωνικό	σύνολο.		

	

Αναφορικά	με	τους	διδάσκοντες:		

H	χρήση	του	εργαστηρίου	

• συμβάλλει	 στην	 επιστημονική	 έρευνα	 μέσω	 της	 αξιοποίησης	 των	 νέων	

τεχνολογιών	 στα	 διάφορα	 γνωστικά	 πεδία	 (της	 γλωσσολογίας,	 της	
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λογοτεχνίας,	 της	 διδακτικής	 της	 γλώσσας,	 του	 πολιτισμού	 και	 της	

μετάφρασης)	

• καθιστά	 δυνατή	 τη	 διεξαγωγή	 μαθημάτων	 με	 βάση	 τη	 χρήση	 και	

εφαρμογή	 νέων	 τεχνολογιών	 (π.χ.	 βιντεοσκοπημένο	 υλικό,	 ψηφιακός	

ήχος,	διαδραστικό	λογισμικό,	χρήση	διαδικτύου	κτλ.)	

• συμβάλλει	 στη	 βελτίωση	 του	 διδακτικού	 έργου	 με	 την	 παραγωγή	

εναλλακτικού	διδακτικού	υλικού	

• δίνει	 τη	 δυνατότητα	 προσαρμογής	 της	 διδακτικής	 μεθοδολογίας	 στη	

σύγχρονη	 τεχνολογία,	 καθώς	 και	 τη	 δυνατότητα	 αξιοποίησης	 και		

εμπλουτισμού	 της	 υπάρχουσας	 εμπειρίας	 με	 βάση	 τα	 σύγχρονα	

επιστημονικά	δεδομένα.	

	

Αναφορικά	με	τους	φοιτητές:		

H	χρήση	του	εργαστηρίου	

• συντελεί	 στην	 εξοικείωσή	 τους	 με	 τις	 νέες	 τεχνολογίες	 καθώς	 και	 στην	

ανάπτυξη	 δεξιοτήτων	 σύμφωνα	 με	 τις	 νέες	 επιστημονικές	 εξελίξεις,	

προκειμένου	 οι	 μελλοντικοί	 απόφοιτοι	 του	 Τμήματος	 να	 μπορούν	 να	

ανταποκριθούν	 στα	 σύνθετα	 σύγχρονα	 επαγγελματικά	 και	 κοινωνικά	

δεδομένα	

• συμβάλλει	στη	διεύρυνση	της	 επιστημονικής	κατάρτισης	των	φοιτητών	

μέσω	διεπιστημονικών	προσεγγίσεων	

• μπορεί	 να	 αξιοποιηθεί	 στο	 πλαίσιο	 μαθημάτων	 που	 αφορούν	 στη	

βελτίωση	 των	 γλωσσικών	 δυνατοτήτων	 των	 φοιτητών,	 αλλά	 και	 στο	

πλαίσιο	 μαθημάτων	 άλλων	 γνωστικών	 αντικειμένων,	 τα	 οποία	

προϋποθέτουν	 τη	 χρήση	 των	 νέων	 τεχνολογιών	 (π.χ.	 Λογοτεχνία	 και	

Μέσα)	

• βοηθά	στη	συγγραφή	 εργασιών,	στην	 αναζήτηση	βιβλιογραφίας	 καθώς	

και	στην	ενίσχυση	της	επιστημονικής	αυτενέργειας	

• καθιστά	 δυνατή	 τη	 χρήση	 του	 διαδικτύου	 στη	 διδασκαλία	 μαθημάτων	

του	 προγράμματος	 σπουδών	 του	 Τμήματος,	 καθώς	 και	 τη	 συλλογή	

πληροφοριών	στο	πλαίσιο	της	έρευνας	των	φοιτητών.	

	

Αναφορικά	με	τη	συνολική	δραστηριότητα	του	Τμήματος:	



	 3	

H	χρήση	του	εργαστηρίου	

• συμβάλλει	στην	ανάπτυξη	και	προώθηση	συνεργασιών	των	διδασκόντων	

και	 φοιτητών	 του	 Τμήματος	 με	 Πανεπιστήμια	 της	 Ελλάδας	 και	 του	

εξωτερικού	

• διευκολύνει	 τα	 προγράμματα	 ανταλλαγής	 φοιτητών/διδασκόντων	 (π.χ.	

τα	 προγράμματα	 ΕRASMUS+,	 ERASMUS	 Placement	 κ.λπ.)	 αλλά	 και	 τα	

προγράμματα	πρακτικής	άσκησης	των	φοιτητών	

• συνεισφέρει	στην	ανάπτυξη	σχέσεων	με	διάφορους	κοινωνικούς	φορείς	

(υπηρεσίες,	 οργανισμούς,	 επιστημονικές	 εταιρείες	 και	 επιστημονικούς	

συλλόγους	της	Ελλάδας	και	του	εξωτερικού)	

• καθιστά	 δυνατή	 την	 επικοινωνία	 και	 την	 ανάπτυξη	 σχέσεων	 και	

συνεργασιών	 με	 το	 ευρύτερο	 κοινωνικό	 σύνολο	 μέσω	 της	 διεξαγωγής	

σεμιναρίων,	ημερίδων,	συνεδρίων,	ομιλιών	κ.λπ.	

	

Άρθρο	3	

Προσωπικό	

	

Το	προσωπικό	του	«Εργαστηρίου	Πολυμέσων	και	Γλωσσικών	Εφαρμογών»	του	

Τμήματος	Γερμανικής	Γλώσσας	και	Φιλολογίας	απαρτίζεται	από	μέλη	ΔΕΠ	ή/και	

από	 μέλη	 του	 λοιπού	 επιστημονικού	 προσωπικού	 του	 Τμήματος	 Γερμανικής	

Γλώσσας	 και	 Φιλολογίας	 κατόπιν	 ανάθεσης	 έργου	 από	 τη	 Συνέλευση	 του	

Τμήματος.	

	

Άρθρο	4	

Όργανα	Διοίκησης	

	

Το	 «Εργαστήριο	 Πολυμέσων	 και	 Γλωσσικών	 Εφαρμογών»	 του	 Τμήματος	

Γερμανικής	Γλώσσας	και	Φιλολογίας	διευθύνεται	από	τον	Διευθυντή	που	είναι	

μέλος	ΔΕΠ	και	ορίζεται	από	τη		Συνέλευση	του	Τμήματος	ανά	διετία.	

Ο	 Διευθυντής	 του	 Εργαστηρίου	 ασκεί	 τις	 αρμοδιότητες	 που	 ορίζονται	

στον	Ν.	1268/1982	και	επιπλέον:	

1. συντονίζει	το	διδακτικό	και	ερευνητικό	έργο	του	εργαστηρίου	
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2. καταρτίζει	 και	 υποβάλλει	 αρμοδίως	 το	 ετήσιο	 πρόγραμμα	 λειτουργίας	

του	εργαστηρίου	και	μεριμνά	για	την	εφαρμογή	του	

3. μεριμνά	για	τη	διάθεση	του	χώρου	του	εργαστηρίου		

4. μεριμνά	για	την	στελέχωση	του	εργαστηρίου	με	το	αναγκαίο	προσωπικό	

5. μεριμνά	για	την	οικονομική	διαχείριση	των	πόρων	του	εργαστηρίου	

6. υποβάλλει	 τον	 ετήσιο	 απολογισμό	 των	 δραστηριοτήτων	 του	

εργαστηρίου	

7. εισηγείται	 στη	 Συνέλευση	 του	Τμήματος	 τους	 υπεύθυνους	 αναλώσιμων	

υλικών	και	κινητού	εξοπλισμού		

8. υπογράφει	κάθε	εξερχόμενο	έγγραφο	και	γενικά	είναι	υπεύθυνος	για	την	

ομαλή	λειτουργία	του	εργαστηρίου.	

	

Άρθρο	5	

Λειτουργία	

	

Το	 «Εργαστήριο	 Πολυμέσων	 και	 Γλωσσικών	 Εφαρμογών»	 του	 Τμήματος	

Γερμανικής	 Γλώσσας	 και	Φιλολογίας	 λειτουργεί	 κατά	 τις	 εργάσιμες	 μέρες	 και	

ώρες,	σύμφωνα	με	τον	κανονισμό	λειτουργίας	του	Εθνικού	και	Καποδιστριακού	

Πανεπιστημίου	Αθηνών.	

Ο	Διευθυντής	 ενημερώνεται	πριν	από	τη	διεξαγωγή	κάθε	 εργασίας,	που	

γίνεται	 στο	 εργαστήριο	 και	 καθορίζει	 την	προτεραιότητα	στη	 χρήση	 οργάνων	

και	χώρων,	σε	περίπτωση	που	δεν	υπάρχει	σχετική	απόφαση.	Ο	Διευθυντής	έχει	

επίσης	την	ευθύνη	για	την	εν	γένει	λειτουργία	του	εργαστηρίου,	τη	χρησιμότητα	

οργάνων	 και	 υλικών	 που	 ανήκουν	 σε	 αυτό,	 την	 παραμονή	 των	 εργαζομένων	

στους	χώρους	καθώς	και	την	προστασία	των	οργάνων	και	εγκαταστάσεων	του	

εργαστηρίου	από	βλάβες.	

Η	 χρήση	 ειδικών	 οργάνων	 κάθε	 εργαστηρίου	 επιτρέπεται	 μόνο	 στο	

προσωπικό	 του	 ή	 σε	 άλλους	 ερευνητές,	 που	 έχουν	 ειδική	 επί	 των	 οργάνων	

εκπαίδευση	 και	 εξουσιοδότηση	 από	 τον	 Διευθυντή	 του.	 Κινητά	 όργανα	 και	

σκεύη,	τα	οποία	παραδίδονται	για	τη	διεξαγωγή	εργασιών,	επιστρέφονται	μετά	

τη	χρήση	τους,	στην	κατάσταση	που	είχαν	παραδοθεί.	

Με	την	εισήγηση	του	Διευθυντή	στα	αρμόδια	όργανα	του	Τμήματος	είναι	

δυνατή	 η	 πρόσληψη	 επιστημόνων	 σε	 τομείς	 σχετικούς	 με	 τις	 διδακτικές	 και	
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ερευνητικές	 δραστηριότητες	 που	 εξυπηρετεί	 το	 εργαστήριο,	 σύμφωνα	 με	 την	

ισχύουσα	νομοθεσία.	

	

Άρθρο	6	

Πόροι	

Το	 «Εργαστήριο	 Πολυμέσων	 και	 Γλωσσικών	 Εφαρμογών»	 του	 Τμήματος	

Γερμανικής	 Γλώσσας	 και	Φιλολογίας	 καλύπτει	 τις	 δαπάνες	 του	 με	 έσοδα	 που	

προέρχονται	 αποκλειστικά	 από	 ίδιους	 πόρους	 (π.χ.	 από	 την	 εκτέλεση	

ερευνητικών	προγραμμάτων,	επιστημονικές	συνεργασίες	κ.λπ.)	και	δεν	βαρύνει	

τον	τακτικό	προϋπολογισμό	ή	την	κρατική	επιχορήγηση	του	ΕΚΠΑ.	

	

Άρθρο	7	

Τηρούμενα	βιβλία	

	

Στο	 «Εργαστήριο	 Πολυμέσων	 και	 Γλωσσικών	 Εφαρμογών»	 του	 Τμήματος	

Γερμανικής	Γλώσσας	και	Φιλολογίας	τηρούνται:	

1. βιβλίο	εισερχόμενης	και	εξερχόμενης	αλληλογραφίας	

2. βιβλίο	υλικού	

3. φάκελος	οικονομικών	στοιχείων	κάθε	έτους	

4. κατάλογος	επιστημονικών	βιβλίων,	περιοδικών	και	οργάνων	

5. αρχείο	ερευνητικών	προγραμμάτων	

6. κάθε	άλλο	βιβλίο	ή	στοιχείο	που	κρίνεται	απαραίτητο.	

	

Άρθρο	8	

Χώροι	εγκατάστασης	

	

Το	 «Εργαστήριο	 Πολυμέσων	 και	 Γλωσσικών	 Εφαρμογών»	 του	 Τμήματος	

Γερμανικής	 Γλώσσας	 και	 Φιλολογίας	 λειτουργεί	 σε	 χώρους	 της	 Φιλοσοφικής	

Σχολής	 του	 Εθνικού	 και	 Καποδιστριακού	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών,	 και	

συγκεκριμένα	στην	αίθουσα	726	του	7ου	ορόφου	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	

ΕΚΠΑ,	προκειμένου	να	εξυπηρετήσει	τις	εκπαιδευτικές	και	ερευνητικές	ανάγκες	

του	Τμήματος	Γερμανικής	Γλώσσας	και	Φιλολογίας.	
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Στον	 χώρο	 εγκατάστασης	 και	 λειτουργίας	 του	 εργαστηρίου	 υπάρχει	

πινακίδα	με	τον	τίτλο	του.	

	

Άρθρο	9	

Φθορές	

	

Σε	περίπτωση	αδικαιολόγητων	φθορών,	το	θέμα	παραπέμπεται	στη	Συνέλευση	

του	 Τμήματος	 για	 διερεύνηση	 και	 εισήγηση	 προς	 τα	 αρμόδια	 όργανα	 του	

Πανεπιστημίου	για	επιβολή	των	αναγκαίων	κυρώσεων.	

	

	


