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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Εφαρ-
μογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολο-
γίας” στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού 
του κανονισμού.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Έρευ-
νας και Μελέτης της Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας 
και της Συγκριτικής Γραμματολογίας” στο Τμήμα 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερι-
κού του κανονισμού.

3 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Ε΄ 
Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

4 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Γ΄ 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής 
Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του 
Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογι-
κής Έρευνας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

6 Μετονομασία του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσι-
κής του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής 
Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Ερ-
γαστήριο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής 
και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

7 Μετονομασία του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας 
του Τμήματος Φυσικής, σε Εργαστήριο Φυσικής 
Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας του Τομέα Φυ-
σικής Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας του Τμή-
ματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 69 (1)
   Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Εφαρ-

μογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολο-

γίας” στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτε-

ρικού του κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011

(Α΄ 195), όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν.4310/2014
(Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 
28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Την από 22-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 23-7-2019 απόφαση της Κοσμητείας της 

Φιλοσοφικής Σχολής.
4. Την από 17-7-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Ψυχολογίας.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο “Εργαστήριο 

Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας” 
θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν 
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική 
επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με τίτλο 
«Εργαστήριο Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνι-
κής Ψυχολογίας». Το γνωστικό αντικείμενο του Εργα-
στηρίου είναι η «Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία». 
Οι διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος, οι 
οποίες εξυπηρετούνται από την ίδρυση του Εργαστηρί-
ου, έχουν ως εξής:

• Σχεδιασμός και διεξαγωγή ψυχολογικών ερευνών στα 
πεδία μελέτης του πολιτισμού, των διεργασιών επιπολι-
τισμοποίησης και ένταξης πολιτισμικά διαφορετικών και 
μειονοτικών ομάδων, των διομαδικών σχέσεων και της 
διαπροσωπικής επικοινωνίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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• Εκπαίδευση διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προ-
πτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών και ερευνητών στη δι-
απολιτισμική μεθοδολογία και στη χρήση πολιτισμικά 
ενήμερων ψυχομετρικών εργαλείων.

• Επιμόρφωση και κατάρτιση επαγγελματιών που ερ-
γάζονται με πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς και 
μειονότητες.

• Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμά-
των παρέμβασης για την προαγωγή των διομαδικών σχέ-
σεων και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων 
όπως η προκατάληψη, οι διακρίσεις και ο ρατσισμός.

• Διασύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινότητα 
μέσα από την οργάνωση ανοιχτών επιστημονικών εκ-
δηλώσεων και τη σύμπραξη σε κοινές δράσεις με εκ-
προσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Άρθρο 2
Σκοποί

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοι-
νωνικής Ψυχολογίας έχει τους εξής σκοπούς:

• Ανάπτυξη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και άλλων 
συναφών δράσεων, σύμφωνα με τις αρχές ηθικής και 
δεοντολογίας στην ψυχολογία και στο πλαίσιο του Εσω-
τερικού Κανονισμού του Τμήματος Ψυχολογίας.

• Κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, σε δι-
δακτορικό, μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο, του 
Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του 
ΕΚΠΑ, πάνω σε θέματα μελέτης της συμπεριφοράς σε 
συνάρτηση με τον πολιτισμό, την επιπολιτισμοποίηση, 
τη διαφορετικότητα, τις διομαδικές και διαπροσωπικές 
σχέσεις, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του πα-
ρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.

• Καλλιέργεια της διεπιστημονικής έρευνας μεταξύ των 
γνωστικών αντικειμένων που υπηρετούνται στη Φιλο-
σοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και εμπίπτουν στο πεδίο της 
ψυχολογικής μελέτης του πολιτισμού, της διαφορετικό-
τητας, των διομαδικών σχέσεων και της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας.

• Διοργάνωση διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων και άλλων επιστημο-
νικών εκδηλώσεων, με πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.

• Δημοσίευση εμπειρικών μελετών και παραγωγή εξει-
δικευμένου εκπαιδευτικού υλικού πάνω σε θέματα που 
εμπίπτουν στους σκοπούς του Εργαστηρίου και απευθύ-
νονται σε επαγγελματίες που εργάζονται με πολιτισμικά 
διαφορετικές και μειονοτικές ομάδες (π.χ. ειδικοί ψυχικής 
υγείας, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι δημόσιων και δημοτι-
κών οργανισμών, στελέχη ΜΚΟ, κ.ά.).

• Συνεργασία με άλλα Εργαστήρια του Τμήματος Ψυ-
χολογίας, καθώς και με ερευνητικά κέντρα ή/και ακα-
δημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο 
πλαίσιο της επίτευξης κοινών ακαδημαϊκών και κοινο-
τικών στόχων.

• Συμβολή στον σχεδιασμό πολιτικών αναφορικά με 
τη διαχείριση του πολιτισμού και της διαφορετικότητας 
μέσα από την κατάρτιση εμπειρικά τεκμηριωμένων προ-
τάσεων και την υποβολή τους στους αρμόδιους φορείς.

• Ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε ιδι-
ώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.159/1984 (ΦΕΚ 53 
τ.Α’, άρθρα 3 και 4, παρ. 3).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοι-
νωνικής Ψυχολογίας στελεχώνουν:

• Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Ψυχολο-
γίας, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που 
κατέχουν και το ερευνητικό τους έργο εμπίπτει στα διδα-
κτικά και στα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

• Λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που 
κατανέμεται στο Εργαστήριο σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινω-
νικής Ψυχολογίας διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμή-
ματος Ψυχολογίας, με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο 
με αυτό του Εργαστηρίου που εκλέγεται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

• Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Ερ-
γαστηρίου.

• Καταρτίζει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή-
ματος Ψυχολογίας το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας 
του Εργαστηρίου και παρακολουθεί την τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων.

• Έχει την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση (έσο-
δα-έξοδα) του Εργαστηρίου, η οποία υλοποιείται από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

• Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό.

• Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου.

• Ορίζει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος 
Ψυχολογίας τους υπευθύνους αναλώσιμων υλικών και 
κινητού εξοπλισμού.

• Έχει την ευθύνη για την προστασία και σύννομη 
διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των συμμε-
τεχόντων στις εμπειρικές έρευνες και στις δράσεις του 
Εργαστηρίου.

• Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο, ελέγχει την 
τήρηση των βιβλίων και του αρχείου του Εργαστηρίου 
και, γενικά, έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

• Ενημερώνεται για τη διεξαγωγή κάθε εργασίας στο 
Εργαστήριο, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή 
άλλου έργου που έχει προγραμματιστεί, και καθορίζει 
τις προτεραιότητες χρήσης του χώρου, των οργάνων 
και των ψυχομετρικών μέσων, στο πλαίσιο του σκοπού 
και των στόχων του Εργαστηρίου, και εφόσον δεν έχει 
ληφθεί προηγούμενη σχετική απόφαση.

• Φέρει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του χώ-
ρου του Εργαστηρίου, τη χρήση του ψυχομετρικού εξο-
πλισμού, των λογισμικών και των επιστημονικών βιβλίων 
και των υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των 
στελεχών του (μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, μεταπτυχιακών 
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φοιτητών, διδακτόρων και επισκεπτών διδασκόντων/ 
ερευνητών) στο χώρο, καθώς και την προστασία από 
βλάβες του αρχειακού υλικού, του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων.

• Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Ψυχο-
λογίας και του ΕΚΠΑ σχετικά με την πρόσληψη ειδικών 
επιστημόνων/ερευνητών σε τομείς συναφείς με τις διδα-
κτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρί-
ου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Αποφασίζει τη συστέγαση στο Εργαστήριο συνεργα-
τών και ερευνητικών προγραμμάτων μελών ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων ή Εργαστηρίων του ΕΚΠΑ.

• Αποφαίνεται για τη χορήγηση σχετικής άδειας για 
τη χρήση ειδικών ψυχομετρικών μέσων, κλιμάκων και 
λογισμικών του Εργαστηρίου στο προσωπικό του ή σε 
άλλους ερευνητές, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
την ανάλογη εκπαίδευση/κατάρτιση ή επαγγελματική 
άδεια (εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο).

Άρθρο 5
Υποδομές - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του 
ΕΚΠΑ και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την 
εγκατάσταση των στελεχών του, των ψυχομετρικών ερ-
γαλείων, των επιστημονικών βιβλίων και των λογισμικών 
του Εργαστηρίου, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού που 
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων 
του. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
την επωνυμία του Εργαστηρίου. Εκτάκτως, το Εργαστή-
ριο μπορεί να λειτουργεί σε μη εργάσιμες ημέρες και 
ώρες εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις προγραμματι-
σμένες δραστηριότητές του.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί γραφείο στην κυψέλη 
505, στον 5ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του ΕΚΠΑ, μαζί με τις υποδομές και τον εξοπλισμό 
που περιλαμβάνονται σε αυτό.

3. Τα στελέχη του Εργαστηρίου εργάζονται στο χώρο 
του Εργαστηρίου με βάση μηνιαίο πρόγραμμα που κα-
ταρτίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

4. Το υλικό (ψυχομετρικά μέσα, κλίμακες και λογισμικά 
προγράμματα) που παραδίδεται σύμφωνα με τις προϋ-
ποθέσεις του άρθ. 4, πραγματοποιείται για συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα, για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων 
εργασιών, μετά από εγγραφή τους σε βιβλίο δανεισμού, 
και επιστρέφεται μετά τη χρήση του στην κατάσταση 
που είχε παραληφθεί.

5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με 
υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνη-
τές, εξωτερικούς συνεργάτες, διδάκτορες ή κατόχους 
μεταπτυχιακών τίτλων σε συναφή με τους σκοπούς 
του Εργαστηρίου γνωστικά αντικείμενα ή επιστήμονες 
(κοινωνικούς ψυχολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, ορ-
γανωσιακούς ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, πολιτικούς 
επιστήμονες ή κοινωνικούς ανθρωπολόγους) του ιδιω-
τικού τομέα με ειδική κατάρτιση και ευαισθητοποίηση 
σε θέματα πολιτισμού και διαφορετικότητας.

Άρθρο 6
Έσοδα

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοι-
νωνικής Ψυχολογίας λειτουργεί αποκλειστικά με τους 
πόρους που εξασφαλίζουν οι δραστηριότητές του και 
δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό ή την κρατική επι-
χορήγηση του Ιδρύματος. Η διαχείριση των εσόδων και 
των εξόδων του Εργαστηρίου γίνεται μέσω του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ σύμφωνα 
με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Αναλυτικά, οι οικονομικοί 
πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από τις εξής πηγές:

• Συμμετοχή - αυτόνομα ή με κοινοπραξίες - σε αντα-
γωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που προκηρύσσο-
νται από διεθνείς και εθνικούς φορείς χρηματοδότησης.

• Παροχή τεχνογνωσίας σε επίπεδο έρευνας και εφαρ-
μογών (παρεμβάσεων).

• Δημιουργία και παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 
πολιτισμικά ενήμερων ψυχομετρικών μέσων και διαδι-
κασιών ψυχολογικής αξιολόγησης.

• Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς 
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νο-
μικά ή φυσικά πρόσωπα.

• Οργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδη-
λώσεων στα πεδία ειδίκευσης του Εργαστηρίου.

• Κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες, καθώς και 
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από φυ-
σικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

• Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία

• Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Αρχείο και Τηρούμενα Στοιχεία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Εφαρμογών Διαπολι-
τισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας τηρείται αρχείο με 
τα ακόλουθα στοιχεία σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή:

• Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.

• Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων ανά ακαδημαϊκό 

έτος.
• Κατάλογος βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και 

ψυχομετρικών μέσων.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο δανεισμού του υλικού που διαθέτει το Εργα-

στήριο. Ο δανεισμός πραγματοποιείται για συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα, το οποίο αναγράφεται ρητά στο 
αρχείο δανεισμού. Εάν το υλικό επιστραφεί με βλάβες, 
η επιδιόρθωσή τους βαραίνει αποκλειστικά το χρήστη.

• Κάθε άλλο αρχείο, έγγραφο ή στοιχείο που προβλέπε-
ται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο 
για το Εργαστήριο.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. πράξης: 68 (2)
   Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Έρευ-

νας και Μελέτης της Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας 

και της Συγκριτικής Γραμματολογίας” στο Τμήμα 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσο-

φικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερι-

κού του κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011

(Α΄ 195), όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 
(Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 
28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Την από 22-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 5-7-2019 απόφαση της Κοσμητείας της Φι-

λοσοφικής Σχολής.
4. Την από 17-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο “Εργαστήριο 

Έρευνας και Μελέτης της Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας 
και της Συγκριτικής Γραμματολογίας” θα λειτουργεί 
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του 
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο Εργαστηρίου

Ιδρύεται στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών «Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης της Γερμα-
νόφωνης Λογοτεχνίας και της Συγκριτικής Γραμματολο-
γίας», με σκοπό την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος στα γνωστικά αντι-
κείμενα: Ιστορία της Γερμανικής Λογοτεχνίας, Θεωρία 
της Λογοτεχνίας, Συγκριτική Γραμματολογία, Διακαλλιτε-
χνικές και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της Γερμανικής 
Λογοτεχνίας, Ελληνογερμανικές Γραμματειακές Σχέσεις, 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πρακτικές ανάγκες 
εφαρμογής των αντίστοιχων θεωρητικών γνώσεων και 
η συμπλήρωση της εκπαίδευσης των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και των υποψήφιων 
διδακτόρων, όπως απαιτούν οι ανάγκες των σύγχρονων 
σπουδών στην Γερμανική Φιλολογία σε διεθνές επίπεδο.

Στόχος του «Εργαστηρίου Έρευνας και Μελέτης της 
Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας και της Συγκριτικής Γραμ-
ματολογίας» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας είναι η προαγωγή της επιστήμης και της έρευ-
νας, καθώς και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, νέων 
μεθοδολογικών εργαλείων που επιτρέπουν την πρό-
σβαση στη σύγχρονη γνώση αλλά και την επεξεργασία 
και επέκταση της γνώσης αυτής σε τομείς που αφορούν 
τη γερμανική λογοτεχνική παραγωγή και τη συγκριτο-
λογική, διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική μελέτη της 
λογοτεχνίας εν γένει.

Η ίδρυση του εργαστηρίου θα συμβάλλει στην όλη 
εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας και στον εμπλουτισμό του διδα-
κτικού έργου μέσω της προσαρμογής του περιεχομένου 
σπουδών στην παροχή των επιστημονικών γνώσεων 
με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης επιστημονικής 
έρευνας ενώ θα συνδράμει τις ερευνητικές εργασίες 
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφί-
ων διδακτόρων καθώς και ανεξάρτητων μελετητών της 
Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας και των σχέσεων αυτής με 
την Ελληνική και ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία.

Άρθρο 2
Σκοπός του Εργαστηρίου

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη σε προπτυχι-
ακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών, ερευνη-
τικών και επιμορφωτικών αναγκών του Τμήματος Γερμα-
νικής Γλώσσας και Φιλολογίας στα γνωστικά αντικείμενα 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος και πιο 
συγκεκριμένα ως σκοποί του εργαστηρίου ορίζονται οι 
κάτωθι:

1) Η διεξαγωγή ερευνών και εν γένει η προαγωγή της 
έρευνας στα σχετικά με το άρθρο 1 αντικείμενα.

2) Η διεπιστημονική συνεργασία σε θέματα που σχε-
τίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα 
που περιγράφει ο τίτλος του Εργαστηρίου καθώς και η 
παροχή βοήθειας σε νέους ερευνητές.

3) Η συνεργασία με άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής 
Σχολής, με Πανεπιστήμια, Κέντρα Ερευνών, πολιτιστι-
κούς φορείς και επιστημονικά σωματεία του εσωτερικού 
και του εξωτερικού, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι 
και οι επιδιώξεις συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλο-
συμπληρώνονται με αυτούς που θέτει το Εργαστήριο.

4) Η παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρό-
σωπα κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς» (Α΄53).

5) Η βιβλιογραφική καταγραφή σχετικών επιστημονι-
κών εργασιών σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συγκρό-
τηση θεματικών βάσεων δεδομένων, με μακροπρόθε-
σμο στόχο τη διάχυση των πληροφοριών και τη στήριξη 
των νέων ερευνητών.

6) H δημιουργία αρχείου διπλωματικών εργασιών και 
διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα 
και η καταλογογράφηση συναφούς υλικού από άλλους 
πανεπιστημιακούς φορείς.

7) Η διοργάνωση ειδικών Συναντήσεων, Σεμιναρίων, 
Hμερίδων, Συμποσίων και Συνεδρίων καθώς και ανοι-
κτών κύκλων μαθημάτων και διαλέξεων, με επίκεντρο 
την Γερμανική Λογοτεχνία και τις σχέσεις της με την Ελ-
ληνική και εν γένει την Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία.

8) Την κατασκευή δικτυακού τόπου με σκοπό την πα-
ρουσίαση και διάδοση ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που εκπονούνται στο Εργαστήριο και 
την ενίσχυση της συνεργασίας τού Εργαστηρίου με συ-
ναφή Eργαστήρια και Kέντρα Έρευνας στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.
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Άρθρο 3
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
α. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που 
κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδια-
φέροντα του Εργαστηρίου.

β. Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), καθώς και λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό που τοποθετείται στο Εργαστήριο σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ. Ειδικούς επιστήμονες.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

α. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκλέγεται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β. Αρμοδιότητες του Διευθυντή:
1) Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-με-

ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.
2) Η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-

ματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Ερ-
γαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του.

3) Η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου και τη στελέχωση του Εργαστηρίου με 
το αναγκαίο προσωπικό.

4) Η φροντίδα για την κατανομή και διαχείριση των 
χώρων του Εργαστηρίου.

5) Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος όσον αφο-
ρά στον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον κινητό εξοπλισμό του Εργαστηρίου.

6) Η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1) Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατά-
σταση των οργάνων και του λοιπού αναγκαίου τεχνικού 
εξοπλισμού για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.

2) Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο, 
στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου 
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση των μηχανημάτων και των χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, την παραμονή των εργαζο-

μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώ-
ρους, καθώς και την προστασία των μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4) Η χρησιμοποίηση ειδικών μηχανημάτων του Ερ-
γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε 
άλλους ερευνητές, οι οποίοι έχουν ειδική επί των μη-
χανημάτων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από 
τον Διευθυντή αυτού. Κινητά μηχανήματα, τα οποία πα-
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, 
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

5) Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των 
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργα-
στηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως 
του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για το ίδιο το Εργαστήριο ή για λο-
γαριασμό τρίτων.

2) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

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 Πανεπι-
στήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του συγκεκριμένου 
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 κάθε έτους.
3) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, 

video, cd-rom και μηχανημάτων.
4) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
5) Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
6) Πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχομένων εγγρά-

φων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει-
δικές διατάξεις.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. πράξης: 70 (3)
    Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Ε΄ 

Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011

(Α΄ 195), όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν.4310/2014 
(Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 
28Α του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως αυτό προστέθηκε 
με το άρθ. 51 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

2. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

3. Τις αριθμ. Β1/602/20-1983 (ΦΕΚ 351 τ.Β΄) και Β1/741/
10-10-1986 (ΦΕΚ 677 τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις «Σύ-
σταση Τομέων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών», με τις οποίες συστάθηκε στο Τμήμα Ιατρικής 
ο Τομέας Χειρουργικής και καθορίστηκε το γνωστικό 
του αντικείμενο.

4. Το π.δ.190/1993 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄) «Ίδρυση Ε΄ Χειρουργι-
κής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού».

5. Την αριθμ. 2019020056/6-9-2019 βεβαίωση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας και 
Οικονομικών.

6. Την από 22-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
7. Την από 23-5-2019 απόφαση της Συνέλευσης της 

Ιατρικής Σχολής.
8. Την από 21-5-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-

σης του Τομέα Χειρουργικής.
9. Το αριθμ. 1819039825/23-7-2019 έγγραφο του Προ-

έδρου της Ιατρικής Σχολής.
10. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του συνόλου του 

εσωτερικού κανονισμού της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής 
δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του συνόλου του εσωτερικού κανο-
νισμού της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής 
(ΦΕΚ 70 τ.Α΄), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

1. Η ιδρυθείσα κατά τις διατάξεις του π.δ.190/1993 
(Α΄ 70) Ε΄ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών εντάσσεται στον Τομέα 
Χειρουργικής και εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και 
νοσηλευτικές ανάγκες στα επιστημονικά αντικείμενα της 
Γενικής Χειρουργικής και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής.

2. Η Κλινική περιλαμβάνει εκτός της κύριας Κλινικής 
και τις ειδικές μονάδες: Α) Μονάδα Χειρουργικής Νο-
σογόνου Παχυσαρκίας και Μεταβολικής Χειρουργικής 

Β) Μονάδα Χειρουργικής Ογκολογίας και Γ) Μονάδα Χει-
ρουργικής Ενδοκρινών Αδένων.

Άρθρο 2
Αποστολή

1. Η Κλινική μετά των Μονάδων της έχει ως αποστολή:
Α) Την κάλυψη των διδακτικών και Ερευνητικών ανα-

γκών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και Τμημάτων του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στα αντικείμενα δραστηριότητάς της.

Β) Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών 
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που 
ανήκει στα θέματα που ασχολείται η Κλινική και οι Μο-
νάδες αυτής.

Γ) Την παροχή περίθαλψης και Νοσηλείας σε ασθενείς 
με νοσήματα όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του πα-
ρόντος.

Δ) Τον σχεδίασμά και εκπόνηση κλινικών, πειραματι-
κών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την μελέτη 
της παθοφυσιολογίας των χειρουργικών παθήσεων και 
την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθό-
δων.

Ε) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Ιδρύματα της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής.

ΣΤ) Την συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς 
Οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων και γενικά δραστηριοτήτων 
συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της Κλινικής.

Ζ) Την οργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, σε-
μιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό 
την ενημέρωση του Ιατρικού και λοιπού προσωπικού 
της Κλινικής, των υπολοίπων Κλινικών του Νοσοκομείου 
αλλά και άλλων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

2. Το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, 
ερευνητικό και κλινικό.

• Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει 
την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 
εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται από το Διδακτικό 
Ερευνητικό Προσωπικό της Κλινικής με την συνδρομή 
άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών εφόσον κρίνεται απα-
ραίτητο. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική 
και πρακτική σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της 
Ιατρική Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Στο πλαίσιο της Ε' Χειρουργικής Κλι-
νικής ως μάθημα διδάσκεται: «Χειρουργική Σημειολογία 
και Παθολογία» για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ. Παράλληλα 
με την εκπαίδευση, οι φοιτητές παρακολουθούν τις ποι-
κίλες επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής και 
των Μονάδων αυτής.

• Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την διεξαγωγή 
κλινικών κυρίως ερευνητικών προγραμμάτων με σκο-
πό την μελέτη της παθοφυσιολογίας των χειρουργικών 
παθήσεων και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θερα-
πευτικών μεθόδων.

• Το Κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των 
ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην 
Κλινική ή τις μονάδες της.
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• Οι υπηρεσίες της Κλινικής είναι διαγνωστικές, χει-
ρουργικές και θεραπευτικές. Η περίθαλψη των νοσηλευ-
ομένων συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλι-
νική και εργαστηριακή διερεύνηση, την προεγχειρητική 
προετοιμασία, της χειρουργικής αντιμετώπισης καθώς 
και την άμεση ή απώτερη μετεγχειρητική φροντίδα εφό-
σον το απαιτεί ή νόσος.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Η Κλινική μετά των ειδικών Μονάδων αυτής, στελε-
χώνεται από Ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί 
στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Το Ιατρικό Προσωπικό αποτελείται 
από τον Διευθυντή, μέλη ΔΕΠ και Ακαδημαϊκούς Υπο-
τρόφους που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει 
στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της 
Κλινικής. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει παραϊατρι-
κό προσωπικό το έργο του οποίου καθορίζεται από τις 
εκάστοτε ανάγκες της Κλινικής. Η τοποθέτηση των μελών 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού γίνεται σύμφωνα 
με την κείμενη πανεπιστημιακή νομοθεσία, ενώ των υπο-
λοίπων μελών με την διαδικασία που ορίζουν οι διατά-
ξεις του οργανισμού "ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ 
ΤΡΙΑΣ ΑΕ" στο οποίο λειτουργεί η Κλινική.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Η Κλινική διευθύνεται από τον Διευθυντή που είναι 
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ορίζεται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής έχει αρμοδιότητες που προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στην Γενική 
Συνέλευση της Ιατρικής σχολής, και στην Γενική Συνέλευ-
ση του Τομέα Χειρουργικής του ετήσιου Προγράμματος 
λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες της Κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, 
η μέριμνα για την υλοποίηση και των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτρο-
πής του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η Κλινική για 
την παροχή κλινικού-νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για 
την στελέχωση της Κλινικής και των ειδικών Μονάδων 
αυτής, την οικονομική διαχείριση των εσόδων, την υπο-
βολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η 
εισήγηση για τον ορισμό των υπευθύνων για τις ειδικές 
Μονάδες, τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό 
και η υπογραφή κάθε εξερχομένου εγγράφου.

3. Κριτήρια για την επιλογή των υπευθύνων των ει-
δικών Μονάδων, είναι η αποδεδειγμένη επιστημονική 
γνώση του αντικειμένου, η εξειδίκευσή τους σε αυτό και 
η μακροχρόνια εμπειρία τους. Οι επιστημονικοί υπεύ-
θυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία της 
μονάδας, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διευθυντή και 
των οδηγιών των οργάνων διοίκησης του νοσοκομείου, 
στο οποίο λειτουργεί η Κλινική. Ο Διευθυντής μπορεί να 
καλεί τους υπευθύνους των μονάδων όταν συζητούνται 

θέματα της μονάδας τους και να αναθέτει συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες σε αυτούς.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση και Λειτουργία

1. Η Κλινική με τις ειδικές μονάδες αυτής λειτουργεί 
στο "ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ-ΑΕ" στις 
ήδη υπάρχουσες υποδομές οι οποίες είναι ήδη κατάλ-
ληλα διαμορφωμένες προκειμένου να εξυπηρετηθεί η 
άμεση λειτουργία της.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία της Κλινικής και των Μονάδων αυτής, την χρησι-
μοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομέ-
νων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές 
εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνη-
τική πειραματική εργασία πριν από την διεξαγωγή της 
και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και 
χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο 
προσωπικό της Κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική 
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και 
σκεύη τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή ερευ-
νητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται μετά 
την χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που έχουν 
παραδοθεί.

4. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να συγκροτού-
νται επιμέρους επιτροπές από μέλη του προσωπικού της 
Κλινικής και των Μονάδων αυτής, καθώς και προπτυχι-
ακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για την μελέτη επί 
μέρους ειδικών θεμάτων για την αποτελεσματικότερη 
εκπλήρωση της αποστολής της Κλινικής και των Μονά-
δων αυτής.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα της Κλινικής και των Μονάδων αυτής προ-
έρχονται από:

Α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

Β. Την πώληση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων.

Γ. Πόροι από άλλες πηγές όπως: κληρονομιές, κληρο-
δοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση 
που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που καταλείπονται στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς 
της Κλινικής, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν 
το σκοπό της Κλινικής και του ΕΚΠΑ.

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

Ε. Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα οι-
κονομικά Προγράμματα των μελών ΔΕΠ της Κλινικής.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην Κλινική 
είναι τα εξής:
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- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας

- Βαθμολόγιο φοιτητών
- Αρχείο ασθενών
- Βιβλίο πρακτικών χειρουργείου
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, και 

οργάνων
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
- Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού
- Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται 

από επί μέρους ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο 
για την Κλινική ή τις Μονάδες αυτής.

Άρθρο 8
Σφραγίδα-Τίτλος

1. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της, 
στην σφραγίδα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την προσθήκη 
της σφραγίδας της ήτοι ’’Ε’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ’’.

2. Στους χώρους που εγκαθίσταται και ασκεί τις δρα-
στηριότητες η Κλινική υπάρχουν πινακίδες με τον ακριβή 
τίτλο και τα στοιχεία του Διευθυντή.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

Αριθμ. πράξης: 67 (4)
    Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της 

Γ΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ια-

τρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011

(Α΄ 195), όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν.4310/2014 
(Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 
28Α του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως αυτό προστέθηκε 
με το άρθ. 51 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

2. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

3. Τις αριθμ. Β1/602/20-1983 (ΦΕΚ 351 τ.Β΄) και Β1/741/
10-10-1986 (ΦΕΚ 677 τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις «Σύ-
σταση Τομέων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών», με τις οποίες συστάθηκε στο Τμήμα Ιατρικής 
ο Τομέας Χειρουργικής και καθορίστηκε το γνωστικό 
του αντικείμενο.

4. Την αριθμ. 16211/Β1/4-9-2007 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1864 τ.Β΄) «Ίδρυση Γ΄ Ορθοπαιδικής Χει-

ρουργικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός 
του εσωτερικού της κανονισμού».

5. Την αριθμ. Υ4α/34097/08/25-7-2008» κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 1549 τ.Β΄) «Εγκατάσταση και λει-
τουργία της Γ΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής 
“ΚΑΤ”».

6. Την αριθμ. 2019020055/6-9-2019 βεβαίωση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας και 
Οικονομικών.

7. Την από 22-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
8. Την από 18-12-2018 απόφαση της Συνέλευσης της 

Ιατρικής Σχολής.
9. Την από 28-11-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-

σης του Τομέα Χειρουργικής.
10. Το αριθμ. 1819039684/22-7-2019 έγγραφο του 

Προέδρου της Ιατρικής Σχολής.
11. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εσωτερικού κα-

νονισμού της Γ΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής 
δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του εσω-
τερικού κανονισμού της Γ΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής 
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής (ΦΕΚ 1864/14.9.2007 τ.Β΄), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ένταξη-Αντικείμενο-διάρθρωση

 Η Γ΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική της Ιατρι-
κής Σχολής η οποία ιδρύθηκε με την αριθμ. 16211/Β1/
4-9-2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1864 τ.Β΄) 
εντάσσεται στον Τομέα Χειρουργικής και εξυπηρετεί 
διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο 
γνωστικό αντικείμενο της Ορθοπαιδικής και Τραυματι-
ολογίας.

Η Κλινική συγκροτείται από τις ακόλουθες μονάδες: 
Επανορθωτικής Ορθοπαιδικής Ενηλίκων, Παθήσεων 
Σπονδυλικής Στήλης, Άκρου Ποδός, Άκρας Χείρας-Μι-
κροχειρουργικής, Αθλητικών Κακώσεων, Παιδοορθοπαι-
δικής, Διαγνωστικής και Αρθοσκοπικής Χειρουργικής, 
Ορθοπαιδικής Παθολογίας, Ορθοπαιδικής Ογκολογίας, 
Οστικών Λοιμώξεων, Εμβιομηχανικής του Μυοσκελε-
τικού Συστήματος, και Ιστικής Μηχανικής και Αναγέν-
νησης.

Άρθρο. 3
Προσωπικό

Η Γ΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική στελεχώνεται 
από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στον 
Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αττικής "ΚΑΤ" στο οποίο έχει εγκατασταθεί 
και λειτουργεί.

Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή 
και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής, που η επιστη-
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μονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευ-
νητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. 
Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους 
και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και μέλη 
του νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο κα-
θορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικεί-
ας κλινικής. Η τοποθέτηση στην Κλινική των μελών του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται 
με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής 
νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση -Αρμοδιότητες

1. Η Γ΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική διευθύνεται 
από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1. Η Γ΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική μετά των μο-
νάδων της λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής 
"ΚΑΤ" στο οποίο έχει εγκατασταθεί (ΦΕΚ 1549/5-8-2007 
τ.Β΄) χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό και τις υποδομές 
του νοσοκομείου.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

δ. Τις κληρονομίες, δωρεές και τις κληροδοσίες που κα-
ταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δι-
καιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που 
ανήκουν ή παρήχθησαν στην κλινική.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα του εσωτερικού κανο-
νισμού της Γ΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής όπως 
αυτά προβλέπονται στην αριθμ. 16211/Β1/4-9-2007
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1864 τ.Β΄). 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Αριθμ. πράξης: 66 (5)
    Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του 

Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογι-

κής Έρευνας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011

(Α΄ 195), όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν.4310/2014 
(Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 
28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Ίδρυση, μετονομα-
σία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με 
το οποίο το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών αποτελεί ένα 
εκ των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.

3. Την αριθμ. 107702/Β1/2-10-2003 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1493/10-10-2003 τ.Β΄) «Ίδρυση Εργαστη-
ρίου Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας στο 
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του 
εσωτερικού του κανονισμού».

4. Την από 22-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
5. Την από 16-7-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.
6. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του συνόλου του 

εσωτερικού κανονισμού του Εργαστηρίου Αρχαίου Δρά-
ματος και Θεατρολογικής Έρευνας δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής 
επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του συνόλου του εσωτερικού κανονι-
σμού του Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος και Θεατρολο-
γικής Έρευνας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών όπως 
αυτός καθορίστηκε με την αριθμ. 107702/Β1/2-10-2003
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1493/10-10-2003 τ.Β΄) 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογι-
κής Έρευνας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 
107702/Β1/2-10-2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1493 τ.Β΄) εξυπηρετεί ερευνητικές, καλλιτεχνικές, εκ-
παιδευτικές και εκδοτικές ανάγκες στα αντικείμενα του 
Θεάτρου, της Έρευνας και της Παιδείας.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του είναι η καταγραφή, ανάλυση και θεωρητι-
κή πλαισίωση του πολιτισμικού γίγνεσθαι που συνδέεται 
με το Αρχαίο Δράμα και την αναβίωσή του στους νεό-
τερους χρόνους (θεατρικές παραστάσεις, κινηματογρα-
φικές ταινίες, performances, εικαστικές εκθέσεις, κ.ά.), 
η συλλογή και ψηφιοποίηση πληροφοριών, τεκμηρίων 
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και οπτικοακουστικού υλικού για τις ελληνικές και διε-
θνείς παραστάσεις του Αρχαίου δράματος, η οργάνω-
ση συνεδρίων και συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, 
πολιτιστικών, κ.ά. φορέων, σε ελληνικό και διεθνές επί-
πεδο, για την οργάνωση κοινών δράσεων με αναφορά 
στην αναβίωση του Αρχαίου Δράματος, η οργάνωση και 
υλοποίηση ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Παράλληλα, το Εργαστήριο στοχεύει στο να κινήσει το 
ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για μια επα-
ναπροσέγγιση του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος και να 
ανανεώσει τους τρόπους διδασκαλίας του, εισάγοντας 
μια σειρά νέων μεθόδων, με τη μελέτη της αναβίωσής 
του στις σύγχρονες σκηνές.

Άρθρο 3
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-

δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλων Τμημάτων του 
ΕΚΠΑ σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη-
ριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 του παρόντος καθώς και σε θέματα που 
εμπίπτουν στον χώρο των επαγγελματικών και επιστημο-
νικών προσανατολισμών του Τμήματος καθώς και τέλος 
την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διεξαγω-
γής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε συναφή με το 
γνωστικό του 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 και παραγωγή επιστημονικών δια-
λέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
παραστάσεων, ψηφιακών ταινιών, εκθέσεων, θεατρο-
παιδαγωγικών προγραμμάτων, ψηφιακής πλατφόρμας 
και λοιπών ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και άλλων 
επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την 
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι-
στημόνων και καλλιτεχνών.

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
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από:
(α) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των οποίων 
η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου,

(β) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) ή διδακτικό ή ερευνητικό προσωπικό, τακτικό ή 
έκτακτο, άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή Πανεπιστημίων ή ερευ-

νητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα 
οποία ορίζονται honoris causa ως μέλη του Εργαστηρίου 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, έπειτα από 
τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή του,

(γ) μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη του λοιπού επιστημονικού προ-
σωπικού και διοικητικό προσωπικό που τοποθετούνται 
στο Εργαστήριο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που 
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστι-
κό αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του εργαστηρίου και 
ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνη-
τικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή 
αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέ-
ριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η 
στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομι-
κή 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 υπογρα-
φή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή 
λειτουργία του.

Άρθρο 6
Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημί-
ου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την 
εγκατάσταση των οργάνων του και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των 
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ-
γραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πι-
νακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στο πλαίσιο 
του ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορίζει μέσα στο πλαί-
σιο 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 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 αρτιμέ-
λειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των 
οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
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4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου 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 ερ-
γασιών 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 
του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του 
π.δ. 407/1980, όπως το τελευταίο τούτο εφαρμόζεται κατ' 
αναλογία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1
εδαφ. δ του ν.1672/1986 (Α’ 203).

Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με 
υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Θεατρικών Σπου-
δών που εκπονούν Διδακτορικό σε θέματα της επιστημο-
νικής και ερευνητικής αρμοδιότητας του Εργαστηρίου, 
υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Χώρος εγκατάστασης

Το Εργαστήριο Θέατρο, Φιλοσοφία και Εκπαίδευση, 
καθώς και η στοιχειωδώς απαραίτητη υλικοτεχνική υπο-
δομή για τις βασικές λειτουργίες του, στεγάζεται στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 8
Έσοδα

Το εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους με έσο-
δα τα οποία θα προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Τμήματος Θε-
ατρικών Σπουδών ή του Εργαστηρίου 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.

β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3
του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 9
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 απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τη-

ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται 
απαραίτητο.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

Αριθμ. πράξης: 65 (6)
    Μετονομασία του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσι-

κής του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής 

Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Ερ-

γαστήριο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής 

και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011

(Α΄ 195), όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν.4310/2014 
(Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 
28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Το π.δ. 207/1983 (77 τ.Α΄) «Συγκρότηση Σχολών στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών» με το οποίο η Σχολή Θετικών 
Επιστημών αποτελεί μία εκ των Σχολών του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών στην οποία εντάχθηκε το Τμήμα Φυσικής.

3. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄) «Ίδρυση, μετονομα-
σία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με το 
οποίο το Τμήμα Φυσικής αποτελεί ένα εκ των Τμημάτων 
της Σχολής Θετικών Επιστημών.

4. Την αριθμ. Β1/109/1-2-1983 (ΦΕΚ 83 τ.Β΄) υπουργι-
κή απόφαση «Κατανομή Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, 
Μουσείων και λοιπών Παραρτημάτων Σχολών Φιλοσο-
φικής, Νομικής και Φυσικομαθηματικής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών στα Τμήματα» με την οποία το Εργαστήριο 
Πυρηνικής Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής κα-
τανεμήθηκε στο Τμήμα Φυσικής».

5. Την αριθμ. Β1/1127/2-1-1986 (ΦΕΚ 33 τ.Β΄) υπουργι-
κή απόφαση «Κατανομή εργαστηρίων και σπουδαστη-
ρίου στους τομείς του τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών» με την 
οποία το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής κατανεμήθηκε 
από το Τμήμα Φυσικής, στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής 
και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.

6. Την από 22-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
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7. Την από 1-7-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φυσικής.

8. Την από 3-10-2018 εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών 
Σωματιδίων.

9. Το γεγονός ότι η μετονομασία του Εργαστηρίου 
Πυρηνικής Φυσικής του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και 
Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσι-
κής σε Εργαστήριο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσι-
κής και ο καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού 
δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

Τη μετονομασία του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής 
του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών 
Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, σε Εργαστήριο Πυρηνικής και Σωματιδιακής 
Φυσικής και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Μετονομασία-Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Τομέα Πυρηνι-
κής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του 
Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Β1/1127/2-1-1986, ΦΕΚ 33 τ.Β΄ και Β1/109/1-2-1983, 
ΦΕΚ 83 τ.Β΄ υπουργικές αποφάσεις), μετονομάζεται σε 
Εργαστήριο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής. Το ως 
άνω Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές, ακαδημαϊκές, 
ερευνητικές και επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο της Πειραματικής Πυρηνικής και Σωματι-
διακής Φυσικής καθώς και των εφαρμογών τους. Στο 
Εργαστήριο αυτό εντάσσεται και η Μονάδα του Σταθμού 
Μέτρησης Κοσμικής Ακτινοβολίας του Τμήματος Φυσι-
κής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Πυρηνικής και Σωματιδιακής 
Φυσικής είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχι-
ακό επίπεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών 
του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών 
Σωματιδίων ιδίως στην περιοχή της Πειραματικής Πυρη-
νικής και Σωματιδιακής Φυσικής, της Ακτινοφυσικής/
Ακτινοπροστασίας και της Ραδιενέργειας Περιβάλλο-
ντος, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης Οργανο-
λογίας των θεματικών αυτών περιοχών. Το Εργαστήριο 
αποβλέπει στην κάθε μορφής συνεργασία με εγχώριους 
και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με διακρατικούς 
φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Στους στόχους του 
εντάσσεται, επίσης, η συνεργασία με αντίστοιχα Εργα-
στήρια, Ερευνητικά Κέντρα, συναφείς κρατικούς και ιδιω-
τικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και της 
αλλοδαπής. Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ 
άλλων, η ανάληψη - αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους 
φορείς - ερευνητικών προγραμμάτων, η διοργάνωση 
επιστημονικών εκδηλώσεων (ημερίδων και συνεδρί-
ων), η διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, η έκδοση επίτομων έργων, 
επιστημονικών σειρών και επιστημονικών περιοδικών, 
καθώς και η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξένων 
επιστημόνων που υπηρετούν το γνωστικό αντικείμενο 
του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τομέα 
Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδί-
ων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), από μέλη του Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο Ερ-
γαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του 
Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών 
Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου το 
γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου και που εκλέγεται σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις εξής αρ-
μοδιότητες:

- συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού έργου 
του Εργαστηρίου, κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευ-
ση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουρ-
γίας του Εργαστηρίου και μέριμνα για την τήρησή του,

- μέριμνα για τη στελέχωσή του,
- εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορι-

σμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό,

- υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά 
η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου. 
για τον ορισμό υπευθύνων στις ειδικές μονάδες και στις 
επιτροπές και την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

- ορισμός επιστημονικού υπεύθυνου στη Μονάδα του 
Σταθμού Μέτρησης Κοσμικής Ακτινοβολίας και την ανά-
θεση αρμοδιοτήτων σε αυτόν.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στεγάζεται 
σε χώρους (κτήριο V) του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι 
έχουν παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων 
και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
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ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 
Η μονάδα του Σταθμού Μέτρησης Κοσμικής Ακτινοβο-
λίας στεγάζεται σε ειδικά κατασκευασμένο χώρο στην 
οροφή του κτηρίου V του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και 
Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσι-
κής.

2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διε-
ξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα 
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποί-
ηση εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την 
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, 
επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία 
του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστη-
ρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού 
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία 
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται μετά την χρησιμοποίησή 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.

6. Σε συνεννόηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
με τον εκάστοτε Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σταθμού 
Μέτρησης Κοσμικής Ακτινοβολίας, εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του πα-
ρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Πόροι

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

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

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

στ. Τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από την 
διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Σφραγίδα - Τίτλος

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι Πυρηνικής 
και Σωματιδιακής Φυσικής Ο κύριος τίτλος αναγράφε-
ται σε κάθε έντυπό του, αποτυπώνεται σε στρογγυλή 
σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτλους 
«Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών» 
και «Τμήμα Φυσικής» και αναρτάται στους χώρους που 
δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστήριο 
χρησιμοποιεί τον τίτλο “Nuclear and Particle Physics 
Laboratory”. Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε μη 
ελληνόγλωσσο έντυπό του, αποτυπώνεται σε στρογγυλή 
σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτλους 
“National and Kapodistrian University of Athens” και 
“Department of Physics” και αναρτάται στους χώρους 
που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

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

α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξο-

πλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά-

φων.
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
εργαστήριο.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

Αριθμ. πράξης: 64 (7)
    Μετονομασία του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας 

του Τμήματος Φυσικής, σε Εργαστήριο Φυσικής 

Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας του Τομέα Φυ-

σικής Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας του Τμή-

ματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού κανονι-

σμού λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011

(Α΄ 195), όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν.4310/2014 
(Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 
28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
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2. Το άρθ. 290 του ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86 τ.Α΄) «Περί 
οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών», με το οποίο 
το Εργαστήριο της Αστρονομίας και Μετεωρολογίας 
προσαρτήθηκε στη Φυσικομαθηματική Σχολή.

3. Το β.δ. 9/29-8-1939 (ΦΕΚ 357 τ.Α΄) «Περί ιδρύσεως 
Εργαστηρίου Μετεωρολογίας και Εργαστηρίου Βιολογί-
ας εν τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών».

4. Το π.δ. 207/1983 (77 τ.Α΄) «Συγκρότηση Σχολών στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών» με το οποίο η Σχολή Θετικών 
Επιστημών αποτελεί μία εκ των Σχολών του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών στην οποία εντάχθηκε το Τμήμα Φυσικής.

5. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄) «Ίδρυση, μετονομα-
σία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με το 
οποίο το Τμήμα Φυσικής αποτελεί ένα εκ των Τμημάτων 
της Σχολής Θετικών Επιστημών.

6. Την αριθμ. Β1/109/1-2-1983 (ΦΕΚ 83 τ.Β΄) «Κατανομή 
Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Μουσείων και λοιπών 
Παραρτημάτων Σχολών Φιλοσοφικής, Νομικής και Φυ-
σικομαθηματικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Τμή-
ματα» με την οποία το Εργαστήριο Μετεωρολογίας της 
Φυσικομαθηματικής Σχολής κατανεμήθηκε στο Τμήμα 
Φυσικής».

7. Την αριθμ. Β1/1127/2-1-1986 (ΦΕΚ 33 τ.Β΄) υπουργι-
κή απόφαση «Κατανομή εργαστηρίων και σπουδαστη-
ρίου στους τομείς του τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών» με 
την οποία το Εργαστήριο Μετεωρολογίας κατανε-
μήθηκε από το Τμήμα Φυσικής, στον Τομέα Φυσικής 
Εφαρμογών.

8. Την αριθμ. 11373/Β1/31-1-2007 (ΦΕΚ 173 τ.Β΄) 
υπουργική απόφαση «Κατάτμηση του Τομέα Φυσικής 
Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών» με την οποία ο Τομέας Φυσικής 
Εφαρμογών (ΦΕΚ ίδρυσης 248/1983 τ.Β΄) κατατμήθηκε 
σε δύο τομείς: α) Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών- 
Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού και β) Τομέας Φυσικής 
Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας.

9. Την από 22-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
10. Την από 23-9-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Φυσικής.
11. Την από 11-7-2019 εισήγηση της Γενικής Συνέλευ-

σης του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας.
12. Το γεγονός ότι η μετονομασία του Εργαστηρίου 

Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής σε Εργαστήριο 
Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας και ο καθο-
ρισμός του εσωτερικού του κανονισμού δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή 
της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφα-
σίζουμε:

Τη μετονομασία του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας του 
Τμήματος Φυσικής σε Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλο-
ντος-Μετεωρολογίας του Τομέα Φυσικής Περιβάλλο-
ντος-Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών και τον καθορισμό του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Μετονομασία-Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Μετεωρολογίας που ιδρύθηκε (άρθρο 
290 του ν. 5343/1932 και β.δ. 9/29-8-1939 (ΦΕΚ 357Α΄) 
στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατανεμήθηκε στο 
Τμήμα Φυσικής (υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/109/
1-2-1983, ΦΕΚ 83 Β΄) και εν συνεχεία στον Τομέα Φυσι-
κής Εφαρμογών (υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/1127/
2-1- 1986, ΦΕΚ 33 Β΄), μετονομάζεται σε Εργαστήριο Φυ-
σικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας και εντάσσεται 
στον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας. 
Το Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας 
θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα 
Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος-
Μετεωρολογίας είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και με-
ταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών και διδακτικών 
αναγκών του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρο-
λογίας. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην κάθε μορφής συ-
νεργασία με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς 
και με διακρατικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς. 
Στους σκοπούς του Εργαστηρίου εντάσσεται επίσης, η 
συνεργασία (εκπαιδευτική, ερευνητική, συγγραφική κλπ) 
και η ανταλλαγή επιστημονικών επισκέψεων με αντίστοι-
χα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα, συναφείς κρατικούς 
και ιδιωτικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά 
και της αλλοδαπής καθώς και η συμμετοχή σε εθνικά και 
διεθνή ερευνητικά, επιστημονικά και εκπαιδευτικά δί-
κτυα. Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων, 
η ανάληψη-αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς-
ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων 
καθώς και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης, η δια βίου μάθηση, η διοργάνωση επιστημονικών 
εκδηλώσεων (λ.χ. διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων και 
συνεδρίων), η διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, η έκδοση επίτομων 
έργων, επιστημονικών σειρών και επιστημονικών πε-
ριοδικών, καθώς και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
επιστημόνων που υπηρετούν το αντικείμενο «Φυσική 
Περιβάλλοντος-Μετεωρολογία» ή συναφές προς αυτό 
αντικείμενο.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τομέα 
Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας του Τμήματος 
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει 
στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργα-
στηρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη 
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του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού 
που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία,

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή του Ερ-
γαστηρίου, που είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Φυσικής Πε-
ριβάλλοντος-Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
του οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με 
το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και ο οποίος 
εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις εξής αρμο-
διότητες:

- συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού έργου 
του Εργαστηρίου,

- κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος 
Φυσικής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
Εργαστηρίου και μέριμνα για την τήρησή του,

- μέριμνα για τη στελέχωσή του,
- οικονομική διαχείριση των πόρων του,
- εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορι-

σμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό,

- υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το Εργαστή-
ριο και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του 
Εργαστηρίου,

- μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργαστη-
ρίου,

και γενικά όλες τις αρμοδιότητες που του παρέχονται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στεγάζε-
ται σε χώρο του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετε-
ωρολογίας στον πρώτο όροφο του κτιρίου V που έχει 
παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και 
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, το Εργαστήριο στε-
γάζει μέρος του εξοπλισμού του σε ισόγειο χώρο στο 
προαύλιο του Τμήματος Φυσικής που έχει παραχωρηθεί 
για τον ίδιο σκοπό καθώς και οιονδήποτε άλλο χώρο 
του παραχωρείται αρμοδίως για την τοποθέτηση του 
ερευνητικού του εξοπλισμού. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διε-
ξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα 
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποί-
ηση εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την 

παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, 
επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία 
του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστη-
ρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού 
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή 
του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία πα-
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται 
μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που αυτά 
είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα 
αρμόδια όργανα του Τμήματος Φυσικής είναι δυνατή 
η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις 
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργα-
στηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Πόροι

Τα έσοδα του Εργαστηρίου μπορούν να προέρχονται 
από:

α. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων,

β. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων,

γ. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία,

δ. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, φορείς του δημοσίου καθώς και του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα εν γένει,

ε. έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-
νας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών,

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

ζ. τις κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή 
του ιδιωτικού τομέα,

ε. τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από τη 
διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών,

ζ. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Σφραγίδα - Τίτλος

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι “Εργαστή-
ριο Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας”. Ο κύριος 
τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, αποτυπώνεται 
σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με 
τους τίτλους “Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών” και “Τμήμα Φυσικής” και αναρτάται στους χώ-
ρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστήριο 
χρησιμοποιεί τον τίτλο “Laboratory of Environmental 
Physics-Meteorology”. Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε 
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κάθε μη ελληνόγλωσσο έντυπό του, αποτυπώνεται σε 
στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με τους 
τίτλους “National and Kapodistrian University of Athens” 
και “Ξενόγλωσσος τίτλος Εργαστηρίου “Laboratory of 
Environmental Physics-Meteorology” και αναρτάται 
στους χώρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

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

α. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά-
φων.

β. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
στ. Αρχείο επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστη-

ριοτήτων που διενεργούνται από το Εργαστήριο.
ζ. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

 Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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