
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ψη-
φιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολο-
γιστών» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας του.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας 
στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-
γίας του.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Πολι-
τιστικής Τεχνολογίας» στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών και έγκριση του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του.

4  Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Οπτι-
κών Επικοινωνιών και Φωτονικής Τεχνολογίας» 
στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-
γίας του.

5 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δικτυ-
ακών Τεχνολογιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών 
(ΔικΤΥΕ)» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών και έγκριση του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 289 (1)
  Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ψη-

φιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολο-

γιστών» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-

νωνιών και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο 

άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του 
ν. 4386/2016

2. Την από 8-11-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

3. Την από 14-6-2016 της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστη-
μάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 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 Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών (στο εξής «Τμήμα») του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Εργαστήριο Ψηφιακών 
Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών» (στο εξής 
«Εργαστήριο»). Το Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές, 
αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες (συμπεριλαμ-
βανομένων και της παροχής τεχνογνωσίας και μελετών, 
καθώς και της ανάπτυξης τυποποιήσεων) του Τμήματος 
στα γνωστικά αντικείμενα της Σχεδίασης Ψηφιακών Συ-
στημάτων και της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Ειδικό-
τερα, στη σχεδίαση και την αρχιτεκτονική υπολογιστι-
κών συστημάτων που βασίζονται σε επεξεργαστές και 
μνήμες όλων των διαφορετικών αρχιτεκτονικών καθώς 
και στη μελέτη και αξιολόγηση των επιδόσεων, της κατα-
νάλωσης ενέργειας και της αξιοπιστίας αυτών των αρχι-
τεκτονικών. Η έρευνα καλύπτει όλες τις αλληλεπιδράσεις 
του υλικού και του λογισμικού για τις παραπάνω παρα-
μέτρους (απόδοση, ενέργεια, αξιοπιστία) και εκτείνεται 
σε όλα τα στάδια της αρχιτεκτονικής, σχεδιαστικής και 
κατασκευαστικής διαδικασίας ενός υπολογιστικού συ-
στήματος καθώς και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
του. Καλύπτονται μικροεπεξεργαστές και συστήματα 
μνήμης γενικού και ειδικού σκοπού: για συστήματα υψη-
λών επιδόσεων (high-performance systems), όπως δια-
κομιστές, κέντρα δεδομένων, καθώς και ενσωματωμένα 
συστήματα (embedded systems), όπως συστήματα που 
χρησιμοποιούνται στα μέσα μεταφοράς, αεροπλάνα, 
τραίνα, αυτοκίνητα καθώς και συστήματα για διαστημι-
κές εφαρμογές). Καλύπτονται όλες οι σύγχρονες πολυπύ-
ρηνες και πολύ-νημαντικές αρχιτεκτονικές, σε κεντρικές 
μονάδες επεξεργασίας (CPUs), μονάδες επεξεργασίας 
γραφικών (GPUs) και μαζικά παράλληλους συνεπεξερ-
γαστές και επιταχυντές (co-processors/accelerators) κα-
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θώς και επαναδιαμορφούμενες (configurable) διατάξεις 
όπως FPGAs, CGRAs.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Α. Την υποστήριξη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών 
αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

Β. Την υποστήριξη της ανάπτυξης προγραμμάτων δι-
δασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας.

Γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά και λοιπά ιδρύματα ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου.

Δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων υψηλής στάθμης 
και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων 
επιστημόνων.

Ε. Την ανάληψη και ανάθεση εξειδικευμένων έργων 
σε τρίτους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργα-
στηρίου.

ΣΤ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε 
Ν.Π.Ι.Δ. και τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά 
και αναπτυξιακά προγράμματα.

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:
α. να καθιερωθεί το εργαστήριο και το Τμήμα Π&Τ του 

ΕΚΠΑ ως ένα Ευρωπαϊκό και Διεθνές κέντρο Αριστείας 
στη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων και στην Αρχι-
τεκτονική Υπολογιστών, τοποθετώντας το ανάμεσα σε 
ερευνητικές ομάδες που αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχ-
μής, με μεγάλη διεθνή προβολή, ικανό να αναπτύξει και 
να προσελκύσει έρευνα με υψηλό αντίκτυπο

β. η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής στάθμης δι-
δακτορικών διατριβών,

γ. η μεταφορά τεχνογνωσίας από τεχνολογίες αιχμής 
κατά την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη στήρι-
ξη και προαγωγή και τη σύνδεση της υψηλής στάθμης 
έρευνας με τη διδασκαλία,

δ. η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών, και

ε. η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό.

Άρθρο 3
Προσωπικό

α) Το Εργαστήριο στελεχώνεται από διδακτικό, ερευ-
νητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διδακτικό 
και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από καθηγητές 
πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους 

καθηγητές και λέκτορες με γνωστικό αντικείμενο που 
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό 
συμπληρώνεται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από 
μέλη του διοικητικού προσωπικού. Το εργαστήριο στε-
λεχώνεται επίσης από μετα-διδακτορικούς ερευνητές, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητική ενασχόληση.

β) Συνδεδεμένα (affiliated) μέλη του Εργαστηρίου μπο-
ρεί να είναι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή Πανεπιστη-
μίων ή ΑΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού, προσωπικό 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της Ελλάδος ή 
του εξωτερικού, μεταδιδάκτορες και άλλοι ερευνητές.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ο οποίος 
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του 
ν. 2083/1992 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο-
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται η υποστήριξη του διδακτικού (προ-
πτυχιακού - μεταπτυχιακού) έργου, ο συντονισμός του 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και 
η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στε-
λέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ-
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό 
και η υπογραφή κάθε εγγράφου η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των 
δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου 
που σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που πα-
ραχωρούνται σε αυτό από το Τμήμα για την διεξαγωγή 
του έργου του, την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών έργων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό 
κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασιστεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει 
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ορ-
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γάνων και υλικών που ανήκουν στο Εργαστήριο, την 
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, 
επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και στην προστασία 
των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από 
βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή του 
Εργαστηρίου. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία πα-
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται 
μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι δα προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων 
που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογα-
ριασμό τρίτων, 

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων,

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα,

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και 

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και αρχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
(οργάνων και παγίου εξοπλισμού, βιβλίων και περιοδι-
κών), φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους και 
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δι-
ατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗ-
ΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΤΩΝ».

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογρα-
φία του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον 
εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και στον 
εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και έχει ως έμβλημα 
στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την προσθήκη του 
τίτλου και των αρχικών του εργαστηρίου στην Αγγλική 
γλώσσα (Digital Systems and Computer Architecture 
Laboratory - DSCAL).

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
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, 12 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 292 (2)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας 

στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-

γίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο 

άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του 
ν. 4386/2016.

2. Την από 19-7-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

3. Την από 29-2-2016 απόφαση της Κοσμητείας της 
Φιλοσοφικής Σχολής.

4. Την από 19-2-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Φιλολογίας.

5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολο-
γίας θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν 
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική 
επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

1. Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Νεοελ-
ληνικής Φιλολογίας, το οποίο θα εξυπηρετεί εκπαιδευτι-
κές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία της Νε-
οελληνικής Φιλολογίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας, της 
Θεωρίας, της Κριτικής και της Ιστορίας της Λογοτεχνίας.

2. Για την επικοινωνία και τις επαφές του Εργαστηρίου 
Νεοελληνικής Φιλολογίας με εκπαιδευτικούς και ερευνη-
τικούς φορείς του εξωτερικού χρησιμοποιείται ο τίτλος: 
Laboratory of Modern Greek Literature/Laboratoire de 
Littérature Grecque Moderne.

Άρθρο 2
Νομικό καθεστώς

Τα θέματα που αφορούν στους χώρους, το προσω-
πικό και τα οικονομικά του Εργαστηρίου Νεοελληνικής 
Φιλολογίας καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία 
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που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. και 
των εργαστηρίων τους.

Άρθρο 3
Στόχοι

Ως στόχοι του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας 
ορίζονται:

1. Η συμβολή στην κάλυψη των ερευνητικών και διδα-
κτικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας στα γνωστικά 
πεδία όπως ορίζονται στο Άρθρο 1.1. του παρόντος Κα-
ταστατικού, ιδίως σε ό,τι αφορά:

α) στην άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας, 
εφαρμοσμένων φιλολογικών δεξιοτήτων και χρήσης 
των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για ερευνητικούς και 
εκπαιδευτικούς σκοπούς,

β) στην προαγωγή της έρευνας σε ζητήματα διδακτι-
κής μεθοδολογίας με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών

γ) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online learning 
& blended learning), στη δια βίου μάθηση και την επι-
μόρφωση φιλολόγων-καθηγητών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

2. Η σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση εκ-
παιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
καθώς και η σχεδίαση και υλοποίηση μεθοδολογικών 
προτύπων και υποδειγματικών διδασκαλιών, με επίκε-
ντρο τις σύγχρονες επί του ζητήματος απαιτήσεις.

3. Η συγκρότηση αρχείων και συλλογών υλικού τεκ-
μηρίωσης, καθώς και η διάσωση, ψηφιοποίηση και αξι-
οποίηση ερευνητικών πηγών.

4. Η συγκρότηση εξειδικευμένης ερευνητικής βιβλι-
οθήκης, με υλικό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, 
καθώς και η συγκρότηση ερευνητικών συλλογών ηχο-
γραφήσεων και ταινιών.

5. Η συγκρότηση ερευνητικών ομάδων αποτελούμε-
νων από διδάσκοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με 
στόχο την ερμηνευτική διερεύνηση εξειδικευμένων ή 
και ευρύτερης απόβλεψης ζητημάτων που αφορούν στη 
Νεοελληνικής Φιλολογία, στη Συγκριτική Φιλολογία, στη 
Θεωρία, στην Κριτική και την Ιστορία της Λογοτεχνίας.

6. Η εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, 
αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς και 
ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

7. Η οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, 
ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων.

8. Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς, πανε-
πιστημιακούς, πολιτισμικούς και συναφείς επαγγελμα-
τικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9. Η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή.

10. Η προσφορά υπηρεσιών ερευνητικού ή συμβου-
λευτικού χαρακτήρα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, στους οικείους επιστη-
μονικούς τομείς.

11. Η δημιουργία και διαρκής ενημέρωση ιστοσελίδας 
με πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Εργαστη-
ρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλο-
λογίας απαρτίζεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Φιλολογίας, από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, 
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα ερευ-
νητικά αντικείμενα του, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 
1.1. του παρόντος καταστατικού, καθώς και από μέλη 
ΕΤΕΠ και λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπι-
κό που κατανέμεται σ' αυτό, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, καθώς και από φοιτήτριες/φοιτητές προπτυ-
χιακών και μεταπτυχιακών φιλολογικών προγραμμάτων 
σπουδών.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας διευθύνε-
ται από τον Διευθυντή, ο οποίος είναι μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος 
Φιλολογίας, με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με γνω-
στικά πεδία του Εργαστηρίου (Άρθρο 1.1. του παρόντος 
Καταστατικού), και εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο Άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και επιπλέον:

α) Συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του 
Εργαστηρίου.

β) Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος Φιλολογίας το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας 
του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρηση του.

γ) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου.

δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με 
το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την ορ-
γάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσω-
πικού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών/
φοιτητών.

ε) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου.

στ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτή-
των του Εργαστηρίου.

ζ) Εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και για τους υπεύθυνους 
αναλώσιμων υλικών και συντήρησης του κινητού εξο-
πλισμού.

η) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά 
είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας λειτουργεί 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

2. Ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών και ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου καθώς και 
η χρήση οργάνων και χώρων του καταρτίζονται έγκαιρα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42805Τεύχος Β’ 4274/30.12.2016

και αποφασίζονται σε σχετικές συνεδρίες των μελών επι-
στημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου, όπου προε-
δρεύει ο Διευθυντής.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρήση ορ-
γάνων και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή 
των απασχολούμενων (επιστημονικού προσωπικού, φοι-
τητριών/φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς 
και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων 
από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του 
εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευ-
τεί στη χρήση των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν 
εξουσιοδοτήσει από τον Διευθυντή. Κινητά όργανα και 
αντικείμενα τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκ-
παιδευτικού και ερευνητικού έργου, επιστρέφονται μετά 
τη χρήση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοδεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις εκπαιδευτικές και ερευνητι-
κές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με το 
Άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 1268/1982, 5 του π.δ. 407/1980 
(Α’/112) και 2 παρ. 1 εδάφ. Δ’ του Ν. 1674/1986 (Α’/203), 
όπως αυτά ισχύουν, κασώς και άλλων επιστημόνων για 
την έρευνα ή οργάνωση του Εργαστηρίου σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7
Πόροι

Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους 
πόρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
ή την Κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος (Άρθρο 96 
του ν. 4310/2014, όπως προστέθηκε στο Άρθρο 80 του 
ν. 4009/2011 και ισχύει με το Άρθρο 60 του ν. 4386/2016). 
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:

1. Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, για την υλοποίηση των στόχων του Εργαστηρίου 
Νεοελληνικής Φιλολογίας (Άρθρο 3 του παρόντος Κατα-
στατικού), εφόσον δεν τίθενται όροι οι οποίοι αντιβαί-
νουν στους ιδρυτικούς στόχους του Εργαστηρίου και του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Τα έσοδα από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά, ελληνικά 
ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

3. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών κατά τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α’/53).

4. Τα έσοδα από τη διάθεση εκπαιδευτικών, ερευνητι-
κών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων.

5. Τα έσοδα από την εκτέλεση προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, 
με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία, Κατάλογοι και Αρχεία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φι-
λολογίας τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, κατάλογοι και 
αρχεία:

- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων ανά έτος.
- Κατάλογος χειρόγραφου και εν γένει αρχειακού υλι-

κού.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
- Αρχείο εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμά-

των.
- Αρχείο Πρακτικών συνεδριών επιστημονικού προ-

σωπικού του Εργαστηρίου.
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
- Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμα να τηρεί-

ται και κάδε άλλο βιβλίο, φάκελος η κατάλογος στοιχείων 
που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9
Χώρος Εγκατάστασης

Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας εγκα-
θίσταται σε χώρο του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Χώρος εγκατάστασης του 
Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για 
τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του 
έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκατα-
στάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό 
για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και 
των συναφών δράσεων.

Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας

Άρθρο 10
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, 12 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 291 (3)
    Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Πο-

λιτιστικής Τεχνολογίας» στο Τμήμα Πληροφορι-

κής και Τηλεπικοινωνιών και έγκριση του εσωτε-

ρικού κανονισμού λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο 

άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του 
ν. 4386/2016.

2. Την από 8-11-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.
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3. Την από 14-6-2016 της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Πολιτιστικής Τεχνολο-
γίας 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 Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών (στο εξής «Τμήμα») του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών «Εργαστήριο Πολιτιστικής 
Τεχνολογίας» (στο εξής «Εργαστήριο»). Το Εργαστήριο 
εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές, και επιστημονι-
κές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένων και της παροχής τε-
χνογνωσίας και οδηγιών καθώς και την ανάπτυξη τυπο-
ποιήσεων) του Τμήματος στα αντικείμενα της ψηφιακής 
τεχνολογίας στο χώρο του Πολιτισμού, και ειδικότερα: 
στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και υλικού για 
την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού 
αποθέματος που διαθέτουν και δημιουργούν δημόσιοι 
και ιδιωτικοί φορείς Πολιτισμού, καθώς και την παροχή 
τεχνογνωσίας και οδηγιών και την ανάπτυξη τυποποιή-
σεων σε σχετικά θέματα

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Α. Την υποστήριξη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και αναπτυξια-
κών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του 
Εργαστηρίου.

Β. Την υποστήριξη της ανάπτυξης προγραμμάτων δι-
δασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας.

Γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά και λοιπά ιδρύματα ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου.

Δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 

Ε. Την ανάληψη και ανάθεση εξειδικευμένων έργων 
σε τρίτους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργα-
στηρίου.

ΣΤ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε 
Ν.Π.Ι.Δ., τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά και 
αναπτυξιακά προγράμματα.

Ζ. Τη συνεργασία και υποστήριξη λειτουργίας των 
σχετικών Μονάδων και Δομών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:
α. η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής ποιότητας 

διδακτορικών διατριβών,

β. η υποστήριξη ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
τεραιοτήτων και πρωτοβουλιών του Τμήματος Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών ή των Τμημάτων στα οποία 
και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου,

γ. η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηδη-
τικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, 
διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης,

δ. η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για 
τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την 
επιστημονική έρευνα,

ε. η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών,

ζ. η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό,

η. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της 
σύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με την τοπική κοινωνία,

Άρθρο 3
Προσωπικό

α) Το Εργαστήριο στελεχώνεται από διδακτικό, ερευ-
νητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα και 
γενικότερα σε Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διδακτικό και ερευνητικό 
προσωπικό αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμί-
δας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές 
και λέκτορες, που η επιστημονική τους ενασχόληση 
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό 
συμπληρώνεται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από 
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και διοι-
κητικού προσωπικού. Το εργαστήριο στελεχώνεται επί-
σης από μετα-διδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους 
διδάκτορες με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητική 
ενασχόληση.

β) Συνδεδεμένα (affiliated) μέλη του Εργαστηρίου 
μπορεί να είναι καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού, προσωπικό ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων της Ελλάδος ή του εξωτερικού, 
μεταδιδάκτορες και άλλοι ερευνητές.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή-
ματος ο οποίος ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 
παρ. 22 του ν. 2083/1992 όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο-
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται η υποστήριξη του διδακτικού (προ-
πτυχιακού - μεταπτυχιακού) έργου, ο συντονισμός του 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και 
η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στε-
λέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική 
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Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ-
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό 
και η υπογραφή κάθε εγγράφου η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των 
δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου 
που σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που πα-
ραχωρούνται σε αυτό από το Τμήμα για την διεξαγωγή 
του έργου του, την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών έργων. Στους χώρους αυτούς περιλαμβά-
νεται και ειδικό studio ηχογραφήσεων. Το Εργαστήριο 
λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα 
με τον εσωτερικό κανονισμό του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάδε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασιστεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση 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 στο Εργαστήριο, την παραμονή 
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή του 
Εργαστηρίου. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία πα-
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται 
μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων 
που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογα-
ριασμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

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 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και αρχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
(οργάνων και παγίου εξοπλισμού, βιβλίων και περιοδι-
κών), φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους και 
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δι-
ατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ».

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και στον εσωτερι-
κό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και έχει 
ως έμβλημα στα έγγραφα της το αντίστοιχο του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
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, 12 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 290 (4)
     Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Οπτι-

κών Επικοινωνιών και Φωτονικής Τεχνολογίας» 

στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-

γίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο 
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του 
ν. 4386/2016

2. Την από 8-11-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

3. Την από 14-6-2016 της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών 
και Φωτονικής Τεχνολογίας θα λειτουργεί αποκλειστικά 
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με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋ-
πολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
(στο εξής «Τμήμα») του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών «Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών 
και Φωτονικής Τεχνολογίας» (στο εξής «Εργαστήριο»). Το 
Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές, και 
επιστημονικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένων και της 
παροχής τεχνογνωσίας και οδηγιών καθώς και την ανά-
πτυξη τυποποιήσεων) του Τμήματος στα αντικείμενα των 
συστημάτων και δικτύων οπτικών επικοινωνιών καθώς και 
της φωτονικής τεχνολογίας και ειδικότερα: των συστημά-
των οπτικών επικοινωνιών που βασίζονται είτε σε οπτικές 
ίνες είτε σε διάδοση στον ελεύθερο χώρο, του φυσικού 
στρώματος των οπτικών δικτύων, των τηλεπικοινωνιακών 
υποσυστημάτων που περιλαμβάνουν ετερογενή ολοκλή-
ρωση ηλεκτρονικών και οπτικών διατάξεων, των φωτο-
νικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, των διατάξεων και 
συστημάτων οπτικών αισθητήρων και απεικονιστικών 
διατάξεων, καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας και οδη-
γιών και την ανάπτυξη τυποποιήσεων σε θέματα οπτικών 
επικοινωνιών και φωτονικών τεχνολογιών.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Α. Την υποστήριξη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και αναπτυξια-
κών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του 
Εργαστηρίου. 

Β. Την υποστήριξη της ανάπτυξης προγραμμάτων δι-
δασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας.

Γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά και λοιπά ιδρύματα ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου.

Δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκλη-
ση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 
Ε. Την ανάληψη και ανάθεση εξειδικευμένων έργων σε 
τρίτους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργαστη-
ρίου.

ΣΤ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε 
Ν.Π.Ι.Δ., τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά και 
αναπτυξιακά προγράμματα.

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:
α. η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής ποιότητας 

διδακτορικών διατριβών,
β. η υποστήριξη ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-

τεραιοτήτων και πρωτοβουλιών του Τμήματος Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών ή των Τμημάτων στα οποία 
και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου,

γ. η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθη-
τικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, 
διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης,

δ. η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για 
τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την 
επιστημονική έρευνα,

ε. η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών,

ζ. η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό,

η. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της 
σύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με την τοπική κοινωνία,

θ. η συνεργασία με συλλόγους ΑμεΑ και φορείς, για 
την ανταλλαγή υλικού, εργαλείων, εμπειριών και τεχνο-
γνωσίας.

Άρθρο 3
Προσωπικό

α) Το Εργαστήριο στελεχώνεται από διδακτικό, ερευ-
νητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα 
και γενικότερα σε Τμήματα του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διδακτικό και 
ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από καθηγητές 
πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκου-
ρους καθηγητές και λέκτορες που η επιστημονική 
τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά 
και επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Το 
προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από μέλη του Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προ-
σωπικού και διοικητικού προσωπικού. Το εργαστήριο 
στελεχώνεται επίσης από μετα-διδακτορικούς ερευ-
νητές και υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το 
Εργαστήριο ερευνητική ενασχόληση.

β) Συνδεδεμένα (affiliated) μέλη του Εργαστηρίου 
μπορεί να είναι καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού, προσωπικό ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων της Ελλάδος ή του εξωτερικού, 
μεταδιδάκτορες και άλλοι ερευνητές.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ο οποίος 
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του 
ν. 2083/1992 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο-
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται η υποστήριξη του διδακτικού (προ-
πτυχιακού - μεταπτυχιακού) έργου, ο συντονισμός του 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και 
η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου 
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και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στε-
λέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ-
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό 
και η υπογραφή κάθε εγγράφου η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των 
δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου 
που σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που πα-
ραχωρούνται σε αυτό από το Τμήμα για την διεξαγωγή 
του έργου του, την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών έργων. Στους χώρους αυτούς περιλαμβά-
νεται και ειδικό studio ηχογραφήσεων. Το Εργαστήριο 
λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα 
με τον εσωτερικό κανονισμό του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασιστεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει 
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ορ-
γάνων και υλικών που ανήκουν στο Εργαστήριο, την 
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, 
επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και στην προστασία 
των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από 
βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή του 
Εργαστηρίου. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία πα-
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται 
μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων 
που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογα-
ριασμό τρίτων. 

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

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 κληροδοσί-
ες που καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργα-
στηρίου και 

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και αρχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
(οργάνων και παγίου εξοπλισμού, βιβλίων και περιοδι-
κών), φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους και 
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δι-
ατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ».

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογρα-
φία του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον 
εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και στον 
εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και έχει ως έμβλημα στα 
έγγραφα της το αντίστοιχο του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
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, 12 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 288 (5)
    Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δι-

κτυακών Τεχνολογιών, Υπηρεσιών και Εφαρ-

μογών (ΔικΤΥΕ)» στο Τμήμα Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών και έγκριση του εσωτερικού κα-

νονισμού λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο 

άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του 
ν. 4386/2016.

2. Την από 8-11-2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.
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3. Την από 14-6-2016 της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Δικτυακών Τεχνολο-
γιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών (ΔικΤΥΕ) 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 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-
ών (στο εξής «Τμήμα») του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με τίτλο : «Εργαστή-
ριο Δικτυακών Τεχνολογιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών» 
(στο εξής «Εργαστήριο»). Το Εργαστήριο εξυπηρετεί 
ερευνητικές, εκπαιδευτικές, και επιστημονικές ανάγκες 
(συμπεριλαμβανομένων και της παροχής τεχνογνωσίας 
και οδηγιών καθώς και την ανάπτυξη τυποποιήσεων) 
του Τμήματος στα αντικείμενα των Δικτυακών Τεχνολο-
γιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών: Μελέτη, Σχεδιασμός, 
Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Δικτύων Κινητών 
Δικτύων, Ασύρματων Δικτύων, Δικτύων Αισθητήρων 
και Μηχανών / Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός / Δι-
κτύωση Νέφους / Επιστήμη Διαδικτύου / Τεχνολογίες 
Έξυπνης Δικτυωμένης Πόλης και Έξυπνου Ενεργειακού 
Πλέγματος / Δικτυακές Υπηρεσίες και Εφαρμογές - πα-
ροχή τεχνογνωσίας και οδηγιών και την ανάπτυξη τυπο-
ποιήσεων σε θέματα Δικτύων.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Α. Την υποστήριξη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και αναπτυξια-
κών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του 
Εργαστηρίου.

Β. Την υποστήριξη της ανάπτυξης προγραμμάτων δι-
δασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας.

Γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά και λοιπά ιδρύματα ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου. 

Δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 

Ε. Την ανάληψη και ανάθεση εξειδικευμένων έργων 
σε τρίτους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργα-
στηρίου.

ΣΤ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε 
Ν.Π.Ι.Δ., τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά και 
αναπτυξιακά προγράμματα.

Ζ. Την συνεργασία και συμβουλευτική συνδρομή του 
Κέντρου Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικτύου του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:
α. η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής ποιότητας 

διδακτορικών διατριβών, 
β. η υποστήριξη ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-

τεραιοτήτων και πρωτοβουλιών του Τμήματος Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών ή των Τμημάτων στα οποία 
και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου,

γ. η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθη-
τικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, 
διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης, 

δ. η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για 
τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την 
επιστημονική έρευνα, 

ε. η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών,

ζ. η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό,

η. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της 
σύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με την τοπική κοινωνία,

θ. η συνεργασία με συλλόγους και φορείς, για την 
ανταλλαγή υλικού, εργαλείων, εμπειριών και τεχνογνω-
σίας.

Άρθρο 3
Προσωπικό

α) Το Εργαστήριο στελεχώνεται από διδακτικό, ερευ-
νητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα 
και γενικότερα σε Τμήματα του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διδακτικό και 
ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από καθηγητές 
πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκου-
ρους καθηγητές και λέκτορες που η επιστημονική 
τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά 
και επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Το 
προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από μέλη του Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προ-
σωπικού και διοικητικού προσωπικού. Το εργαστήριο 
στελεχώνεται επίσης από μετα-διδακτορικούς ερευ-
νητές και υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το 
Εργαστήριο ερευνητική ενασχόληση.

β) Συνδεδεμένα (affiliated) μέλη του Εργαστηρίου 
μπορεί να είναι καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού, προσωπικό ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων της Ελλάδος ή του εξωτερικού, 
μεταδιδάκτορες και άλλοι ερευνητές.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ο οποίος 
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του 
ν. 2083/1992 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο-
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται η υποστήριξη του διδακτικού (προ-
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πτυχιακού - μεταπτυχιακού) έργου, ο συντονισμός του 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και 
η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στε-
λέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ-
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό 
και η υπογραφή κάδε εγγράφου η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των 
δραστηριοτήτων, καδώς και η υπογραφή κάδε εγγράφου 
που σχετίζεται με το Εργαστήριο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που πα-
ραχωρούνται σε αυτό από το Τμήμα για την διεξαγωγή 
του έργου του, την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών έργων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό 
κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασιστεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει 
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ορ-
γάνων και υλικών που ανήκουν στο Εργαστήριο, την 
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, 
επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και στην προστασία 
των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από 
βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από το διευθυντή του Εργαστηρίου. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποί-
ηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων 

που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογα-
ριασμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

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 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και 

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και αρχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
(οργάνων και παγίου εξοπλισμού, βιβλίων και περιοδι-
κών), φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους και 
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δι-
ατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Δικτυ-
ακών Τεχνολογιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών».

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και στον εσωτε-
ρικό «Εργαστήριο Δικτυακών Τεχνολογιών, Υπηρεσιών 
και Εφαρμογών» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά της 
το αντίστοιχο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
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, 12 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02042743012160012*
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