
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Μουσείου Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και καθο-
ρισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 
του.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μετα-
φραστικών Σπουδών και Διερμηνείας ΜΕΤΑ-ΦΡΑ-
ΣΕΙΣ» στον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής και καθορισμός του εσωτε-
ρικού του κανονισμού».

3 Μετονομασία του Τομέα Ηλεκτρονικής- Υπολογι-
στών- Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού του Τμή-
ματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, σε Τομέα Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συ-
στημάτων.

4 Μετονομασία του Εργαστηρίου Νεοελληνικής 
Φιλοσοφίας του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής, σε Εργαστήριο Φιλοσοφί-
ας- Διακυβέρνησης- Οικονομίας και τροποποίηση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

5 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του 
Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών και 
Επικοινωνιακών Εφαρμογών του Τμήματος Επι-
κοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

6 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του 
Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης του Τμήματος Επικοινωνίας 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. πράξης 1451 (1)
Ίδρυση Μουσείου Πληροφορικής και Τηλεπικοι-

νωνιών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-

νωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και καθο-

ρισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν.4310/2014 (Α΄258) όπως προστέθη-

κε στο άρθ. 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) το οποίο αντι-
καταστάθηκε με το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 (Α΄83) και 
ισχύει με το άρθ. 28 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

2. Την από 24-6-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 15-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
4. Το γεγονός ότι το Μουσείο Πληροφορικής και Τη-

λεπικοινωνιών θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πό-
ρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή 
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Μουσείο 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» το οποίο καλύπτει 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά 
αντικείμενα Πληροφορική, Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών, Τηλεπικοινωνίες, Πολιτισμική Tεχνολογία και 
Ψηφιακές Τέχνες της Σχολής αυτής.

Άρθρο 2
Αποστολή - Σκοπός

1. Το Μουσείο Πληροφορικής έχει ως αποστολή:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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α) Την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Πα-
νεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,

β) την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον 
τομέα της πληροφορικής,

γ) τη μετάδοση της ακαδημαϊκά καλλιεργούμενης 
γνώσης στην Πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και γενι-
κότερα στην ευρύτερη κοινωνία,

δ) τη συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά μουσεία σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με συγγενείς 
οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

ε) τη διάσωση και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου του 
Τμήματος, όπως και τη δημιουργία- ανάπτυξη δραστη-
ριοτήτων για τη συντήρηση του υλικού,

στ) τη συλλογή, διάσωση και ανάδειξη παλαιών συ-
σκευών, αναλωσίμων και πληροφοριακών μονάδων,

ζ) τη χρησιμοποίηση του μουσειακού υλικού για μαθή-
ματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου,

η) την οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, τοπικών ή περιφερειακών προγραμμάτων 
και άλλων εκδηλώσεων που κρίνεται ότι βοηθούν στην 
προώθηση, προβολή και διάδοση της γνώσης σχετικής 
με το αντικείμενο του Μουσείου.

2. Για την εξυπηρέτηση των ειδικότερων σκοπών το 
Μουσείο:

α) Δημιουργεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές συλλογές, 
που περιλαμβάνουν την Ιστορία του Τμήματος Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών, την εξέλιξη της Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, αλλά και την 
εξέλιξη της Πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το εν λόγω υλικό διατηρείται σε ειδικά διαμορφωμέ-
νους χώρους φύλαξης/-επίδειξης, αλλά και σε ηλεκτρο-
νική μορφή στον ιστότοπο του Μουσείου.

β) Δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
αρχειοθέτηση, διατήρηση και ηλεκτρονική φύλαξη του 
έντυπου υλικού του Μουσείου και του Ιστορικού Αρχείου 
τόσο του υλικού που έχει παραχθεί στο παρελθόν και 
θεωρείται ήδη αρχειακό, όσο και του τρέχοντος υλικού 
που παράγεται στη συγχρονία και που θα καταστεί αρ-
χειακό στο μέλλον.

γ) Διατηρεί την καλή κατάσταση της συλλογής του 
Μουσείου που περιλαμβάνει την εξασφάλιση κατάλλη-
λων συνθηκών αποθήκευσης και έκθεσής της, με την 
ενεργή παρέμβαση για την αναστολή της διαδικασίας 
φυσικής φθοράς, καθώς και την αποκατάσταση αντι-
κειμένων όπου αυτή είναι αναγκαία. Οι συλλογές του 
Μουσείου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δύνανται 
να κατατάσσονται σε θεματικές περιοχές. Ο αριθμός των 
θεματικών περιοχών μπορεί να αυξηθεί με εισήγηση του 
Διευθυντή του Μουσείου.

δ) Η τεκμηρίωση αφορά στη συμβατική και μηχανο-
γραφημένη διαδικασία συλλογής, οργάνωσης, αποθή-
κευσης και διακίνησης του πληροφοριακού υλικού, που 
σχετίζεται με την ταυτότητα και την επιστημονική μελέτη 
του υλικού του Μουσείου. Η διαχείριση της συλλογής 
σκοπεύει στη συστηματική διατήρηση, χρήση, έκθεση 
και ανάπτυξη του υλικού, καθώς και των σχετικών πλη-
ροφοριών.

ε) Σχεδιάζει μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις και επα-
νεκθέτει βάσει των σύγχρονων μουσειολογικών προδι-
αγραφών και προτύπων.

ζ) Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις 
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ομάδων.

η) Συμμετέχει ενεργά σε εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλα 
ερευνητικά προγράμματα ενισχύοντας την εξωστρέφεια 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

θ) Οργανώνει και φιλοξενεί επιστημονικά συνέδρια, 
ημερίδες και πολιτιστικές δραστηριότητες που βοηθούν 
στη διάδοση της γνώσης και στην ανάδειξη και προ-
στασία των σχετικών δεδομένων της πανεπιστημιακής 
κληρονομιάς της χώρας.

Άρθρο 3
Εγκατάσταση

Το Μουσείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εγκα-
θίσταται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιο συγκεκριμένα 
στο υπόγειο του Ερευνητικού Σπουδαστηρίου – Αναγνω-
στηρίου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών στην Πανεπιστημιούπολη - Ιλίσια.

Άρθρο 4
Συλλογές

Στις συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνονται επιστη-
μονικά όργανα, έπιπλα, βιβλία, έντυπα, χειρόγραφα, φω-
τογραφίες και οτιδήποτε άλλο συνδέεται με την ιστορία 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το 
διδακτικό έργο των καθηγητών, τη δράση των φοιτητών, 
αλλά και την εξέλιξη της Πληροφορικής και των Τηλε-
πικοινωνιών στην Ελλάδα και σε Παγκόσμιο Επίπεδο.

Στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης των συλλογών 
του, το Μουσείο σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί 
συγκεκριμένη στρατηγική, που περιλαμβάνει τη συλ-
λογή, την εκχώρηση, το δανεισμό των συλλογών του 
μέσα από οριοθετημένα κριτήρια, μεθόδους και στό-
χους. Περαιτέρω, η προστασία τους επιτυγχάνεται μέσω 
της τεκμηρίωσης και της ασφαλούς φύλαξης και χρήσης 
τους για τις ανάγκες της έρευνας, της εκπαίδευσης και 
της πρόσβασης σε αυτές.

Άρθρο 5
Προσωπικό

1. Το προσωπικό του Μουσείου αποτελείται από Μέλη 
ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, των οποίων η επιστημονική ενασχόλη-
ση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του Μουσείου, καθώς και από διοικητικό προσωπικό 
του Ιδρύματος που τοποθετούνται σε αυτό σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Στο Μουσείο δύνανται επί-
σης να απασχολείται έκτακτο ερευνητικό, διοικητικό ή 
τεχνικό προσωπικό μέσω έργων ή προγραμμάτων που 
διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι αρμοδιότητες του προσωπικού του Μουσείου 
ορίζονται από τον Διευθυντή.
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Άρθρο 6
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το Μουσείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δι-
ευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο 
προς αυτό του Μουσείου, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο Διευθυντής του Μουσείου Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών έχει την ευθύνη για τη διοίκηση και την 
εν γένει λειτουργία του Μουσείου. Ο Διευθυντής ασκεί 
τις εξής αρμοδιότητες:

α ) Συντονίζει και εποπτεύει το έργο του Μουσείου
β) Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας και μεριμνά 
για την τήρησή του

γ) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τη 
συμμετοχή του Μουσείου σε συναφείς εκδηλώσεις

δ) Εποπτεύει το προσωπικό του Μουσείου και ορίζει 
τον επιστημονικό υπεύθυνο καθώς και υπεύθυνους για 
κάθε άλλη δραστηριότητα.

ε) Ορίζει τον υπεύθυνο της διαδικτυακής και άλλης 
ψηφιακής παρουσίας και προβολής του Μουσείου.

στ) Ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση, καθώς 
και τον εξοπλισμό του Μουσείου.

ζ) Τηρεί τη σχετική αλληλογραφία, υπογράφει κάθε 
εξερχόμενο έγγραφο και ασκεί όσες αρμοδιότητες ανατί-
θενται σ’ αυτόν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 7
Τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση των συλλογών περιλαμβάνει την τήρη-
ση αρχείων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταγραφής 
όλων των σταδίων ζωής των αντικειμένων που εισέρχο-
νται στο Μουσείο.

Άρθρο 8
Συντήρηση

Πρωταρχική υποχρέωση του Μουσείου είναι η δια-
τήρηση της καλής κατάστασης των συλλογών του, που 
περιλαμβάνει την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών 
αποθήκευσης και έκθεσής τους, την πρόληψη της φθο-
ράς τους και την ενεργητική παρέμβαση για την αναστο-
λή της διαδικασίας φυσικής διάβρωσης και την αποκα-
τάστασή της όπου αυτή κρίνεται αναγκαία. Στο πλαίσιο 
της συντήρησης και της ασφάλειας των συλλογών του το 
Μουσείο καταρτίζει συγκεκριμένη πολιτική προστασίας.

Άρθρο 9
Λειτουργία - Πρόσβαση

1. Οι ημέρες, οι ώρες λειτουργίας του Μουσείου Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και οι λοιπές δραστηρι-
ότητες καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή.

2. Η λειτουργία του Μουσείου επικουρείται και με προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τις 
υποδείξεις του Διευθυντή του Μουσείου.

3. Ο δανεισμός ή η μετακίνηση αντικειμένων των συλ-
λογών, η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων καθώς και η 

σχετική αναπαραγωγή τους φωτογραφική ή άλλη δεν 
επιτρέπεται παρά μόνο ύστερα από εισήγηση και έγκρι-
ση του Διευθυντή του Μουσείου.

4. Η επιστημονική μελέτη του υλικού του Μουσείου 
επιτρέπεται σε μέλη ΔΕΠ και στους φοιτητές καθώς και 
σε ερευνητικές ομάδες μετά από έγκριση του Διευθυντή.

5. Οι πιθανές εμπορικές δραστηριότητες του Μουσείου 
(πώληση φωτογραφιών, αντιγράφων, διαφήμιση κ.λπ.) 
γίνονται με την προϋπόθεση ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο 
τα αντικείμενα και την ποιότητα της συλλογής.

Άρθρο 10
Έσοδα

Το Μουσείο θα λειτουργεί αποκλειστικά από ίδιους 
πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος. Συγκριμένα 
τα έσοδα του Μουσείου Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών θα προέρχονται από:

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

2. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών για τους σκοπούς του Μουσείου Πληροφο-
ρικής και Τηλεπικοινωνιών.

3. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων που χρηματοδοτούνται από Διεθνείς, Ευρω-
παϊκούς ή Εθνικούς πόρους.

4. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

5. Τη διάθεση του χώρου του Μουσείου για τη διε-
ξαγωγή ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, εκθέσεων, 
παραστάσεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

6. Τη χρέωση εισιτηρίου επίσκεψης των εκθέσεων του 
Μουσείου, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικά 
κάθε παροχή υπηρεσίας (ξεναγήσεις, ψηφιακές εφαρμο-
γές) που προσφέρει το Μουσείο στο ευρύ κοινό, όπως 
αυτό κάθε φορά αποφασίζεται και ισχύει.

7. Πάσης φύσεως σχετική δραστηριότητα που προκύ-
πτει από την λειτουργία του πωλητηρίου αναμνηστικών/
αντιγράφων/έργων τέχνης και από τυχόν εκμετάλλευση 
λειτουργίας αναψυκτηρίου/εστιατορίου στους χώρους 
του Μουσείου και γενικά οι πρόσοδοι από όλες τις επι-
τρεπτές και συμβατές προς τη φύση και τους σκοπούς 
του Μουσείου δραστηριότητες.

8. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 11
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Μουσείου Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: 
Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, 
βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών 
στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμά-
των, βιβλίο μεταβολών προσωπικού.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο προβλέπεται από ειδικές διατά-
ξεις. 
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Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι  

 Αριθμ. πράξης 1452 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Με-

ταφραστικών Σπουδών και Διερμηνείας ΜΕΤΑ-

ΦΡΑΣΕΙΣ» στον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας 

του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογί-

ας της Φιλοσοφικής Σχολής και καθορισμός του 

εσωτερικού του κανονισμού». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 (Α΄258) όπως προστέ-

θηκε στο άρθ. 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) το οποίο αντι-
καταστάθηκε με το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 (Α΄83) και 
ισχύει με το άρθ. 28 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

2. Την από 11-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 15-4-2019 απόφαση της Κοσμητείας της 

Φιλοσοφικής Σχολής.
4. Την από 12-3-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
5. Την από 5-2-2019 εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης 

του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας.
6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο 

Μεταφραστικών Σπουδών και Διερμηνείας ΜΕΤΑ-ΦΡΑ-
ΣΕΙΣ» θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και 
δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρα-
τική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο

Ιδρύεται Εργαστήριο Μεταφραστικών Σπουδών και Δι-
ερμηνείας MEΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ, στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εντάσσεται 
στον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας. Το ως άνω Εργα-
στήριο εξυπηρετεί διδακτικές, ακαδημαϊκές, ερευνητικές 
και επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο 
της μεταφραστικής θεωρίας και πρακτικής, της διαγλωσ-
σικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας, καθώς και στο 
συναφές προς αυτά γνωστικό πεδίο της διερμηνείας, στο 
ζεύγος γλωσσών αγγλικής-ελληνικής.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Μεταφραστικών Σπουδών 
και Διερμηνείας MEΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ είναι η κάλυψη σε προ-
πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών και 
διδακτικών αναγκών του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας 
στο γνωστικό αντικείμενο μεταφραστικής θεωρίας και 
πρακτικής, της διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής επι-
κοινωνίας, καθώς και στο συναφές προς αυτά γνωστικό 

πεδίο της διερμηνείας, στο ζεύγος γλωσσών αγγλικής-
ελληνικής.

Το Εργαστήριο αποβλέπει στην κάθε μορφής συνερ-
γασία με εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, καθώς 
και με διακρατικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς. 
Στους στόχους του εντάσσεται, επίσης, η συνεργασία με 
αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα, συναφείς 
κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα ελληνικά και της αλλοδαπής.

Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων, η 
ανάληψη-αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς – 
ερευνητικών προγραμμάτων, η διοργάνωση ή/και υπο-
στήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, η 
έκδοση επίτομων έργων, επιστημονικών σειρών και επι-
στημονικών περιοδικών, καθώς και η πρόσκληση σημα-
ντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που υπηρετούν 
το αντικείμενο της μεταφραστικής θεωρίας και πρακτι-
κής, της διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας, 
καθώς και στο συναφές προς αυτά γνωστικό πεδίο της 
διερμηνείας, στο ζεύγος γλωσσών αγγλικής-ελληνικής

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τομέα 
Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, των οποί-
ων 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 Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη 
του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού 
που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα 
Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι 
αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου 
και που εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός 
του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, 
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρί-
ου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη 
στελέχωσή του, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα 
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εγ-
γράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για την ομαλή 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και 
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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα στεγα-
στεί στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στον 
8ο όροφο, και συγκεκριμένα στο Γραφείο 803 το οποίο 
παραχωρείται για την εγκατάσταση των οργάνων και 
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων.

Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος/η 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 του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους, 
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκα-
ταστάσεων του Εργαστηρίου 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. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και 
με προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπο-
ψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου.

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. Την διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από 
την διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Σφραγίδα-Τέλος

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστή-
ριο Μεταφραστικών Σπουδών και Διερμηνείας MEΤΑ-

ΦΡΑΣΕΙΣ». Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπό 
του, αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογρα-
φίας από κοινού με τους τίτλους «Εθνικόν και Καποδι-
στριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών» και «Τμήμα Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας» και αναρτάται στους χώρους 
που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστή-
ριο χρησιμοποιεί τον τίτλο “Translation Studies and 
Interpreting Lab META-FRASEIS”. Ο κύριος τίτλος αναγρά-
φεται σε κάθε μη ελληνόγλωσσο έντυπό του, αποτυπώνε-
ται σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού 
με τους τίτλους “National and Kapodistrian University 
of Athens” και “Department of English Language and 
Literature” και αναρτάται στους χώρους που δραστηρι-
οποιείται 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 πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

  Ι

   Αριθμ. πράξης 1450 (3)
Μετονομασία του Τομέα Ηλεκτρονικής- Υπολογι-

στών- Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού του Τμή-

ματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών, σε Τομέα Ηλεκτρονικής Φυσικής και 

Συστημάτων. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 10 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. 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 ανήκει στη Σχολή Θετικών 
Επιστημών.
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3. Την Β1/538/4-5-1983 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 248 
τ.Β΄) «Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών», με την οποία συστάθηκε στο Τμήμα 
Φυσικής ο Τομέας Φυσικής Εφαρμογών και καθορίστηκε 
το γνωστικό του αντικείμενο.

4. Την υπ΄ αριθ. 11373/Β1/31-1-2007 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 173 τ.Β΄) «Κατάτμηση του Τομέα Φυσικής 
Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών» με την οποία ο Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπο-
λογιστών- Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού προήλθε από 
την κατάτμηση του Τομέα Φυσικής Εφαρμογών.

5. Την από 25-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
6. Την από 15-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Φυσικής.
7. Την από 4-3-2019 απόφαση του Τομέα Ηλεκτρο-

νικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών- Αυτοματισμού.
8. Το γεγονός ότι η μετονομασία του Τομέα Ηλεκτρονι-

κής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών- Αυτοματισμού του 
Τμήματος Φυσικής δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Ο Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινω-
νιών-Αυτοματισμού του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών, ο οποίος προήλθε από την κατάτμη-
ση (11373/Β1/31-1-2007) υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 173 
τ.Β΄) του Τομέα Φυσικής Εφαρμογών (Β1/538/4-5-1983 
υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 248 τ.Β΄), μετονομάζεται σε 
Τομέα Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων.

Ο Τομέας Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων θα 
καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο όπως αυτό καθορί-
στηκε με την 11373/Β1/31-1-2007 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 173 τ.Β΄).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

  Ι

 Αριθμ. πράξης 1454 (4)
Μετονομασία του Εργαστηρίου Νεοελληνικής 

Φιλοσοφίας του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήμα-

τος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής, σε Εργαστήριο Φιλο-

σοφίας- Διακυβέρνησης- Οικονομίας και τροπο-

ποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργί-

ας του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν.4310/2014 (Α΄258) όπως προστέθη-

κε στο άρθ. 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) το οποίο αντι-
καταστάθηκε με το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 (Α΄83) και 
ισχύει με το άρθ. 28 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

2. Την υπ΄ αριθ. 458/17-10-2017 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 
3756 τ. Β΄) «Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο 
Νεοελληνικής Φιλοσοφίας” του Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 
του».

3. Την από 25-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
4. Την από 16-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
5. Την από 9-4-2019 εισήγηση του Τομέα Φιλοσοφίας.
6. Το γεγονός ότι η μετονομασία του Εργαστηρίου 

Νεοελληνικής Φιλοσοφίας και η τροποποίηση του εσω-
τερικού κανονισμού λειτουργίας του δεν θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του 
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλοσοφίας του Τομέα 
Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, μετονομάζεται 
σε Εργαστήριο Φιλοσοφίας- Διακυβέρνησης-Οικονομίας 
και τροποποιούνται τα άρθρα 1, 2 και 4 του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Το «Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλοσοφίας» του Τομέα 
Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, μετονομάζεται 
σε «Εργαστήριο Φιλοσοφίας- Διακυβέρνησης-Οικονο-
μίας», με σκοπό την εξυπηρέτηση διδακτικών, ακαδη-
μαϊκών, ερευνητικών και επιμορφωτικών αναγκών του 
Τομέα Φιλοσοφίας στο γνωστικό αντικείμενο της κοινω-
νικής φιλοσοφίας, ιδίως στην περιοχή όπου η φιλοσοφία 
αλληλεπιδρά με την πολιτική, την διακυβέρνηση και τις 
κοινωνικές επιστήμες.

Άρθρο 2
Αποστολή-Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: Την κάλυψη διδα-
κτικών, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και επιμορφωτικών 
αναγκών του Τομέα Φιλοσοφίας στο γνωστικό αντικεί-
μενο της κοινωνικής φιλοσοφίας, ιδίως στην περιοχή 
όπου η φιλοσοφία αλληλεπιδρά με την πολιτική και τις 
κοινωνικές επιστήμες. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού, την 
εποπτεία ασκήσεων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε δράσεις και φορείς συναρτώμενους με τη 
γνωστική περιοχή του Εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο θα λειτουργεί συνεργατικά και αλλη-
λοϋποστηρικτικά με τις δομές που διαθέτει ή/και θα 
δημιουργήσει το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ. Θα επι-
χειρηθεί η διασύνδεση του Εργαστηρίου με διακρατι-
κούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς ιδίου ή συναφούς 
αντικειμένου.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-

πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς 
και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα 
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αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως 
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Η συνεργασία με Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, των οποίων 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του Εργαστηρίου.

3. Η ανάληψη -αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φο-
ρείς- ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η διοργά-
νωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

4. Η εποπτεία της άσκησης και εκπαίδευσης προπτυ-
χιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών / φοιτητριών σε 
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας 
του Εργαστηρίου, καθώς και η ανάπτυξη του ερευνητι-
κού χαρακτήρα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών, ιδίως μέσω σχετικών σεμιναρίων, προκειμένου 
οι φοιτητές/ φοιτήτριες να εξοικειωθούν με την φιλοσο-
φική έρευνα.

5. Η καλλιέργεια του διεπιστημονικού χαρακτήρα της 
έρευνας και η αλληλοσυμπλήρωση της φιλοσοφικής και 
επιστημονικής έρευνας.

6. Η παραγωγή και διάδοση ερευνητικού και εκπαι-
δευτικού υλικού, καθώς και η έκδοση επίτομων έργων, 
επιστημονικών σειρών και επιστημονικών περιοδικών.

7. Η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξένων επι-
στημόνων που υπηρετούν τη γνωστική περιοχή που 
καλύπτει το Εργαστήριο.

8. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών 
αναγκών είτε αυτοδύναμα είτε σε σύμπραξη με ακα-
δημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας και της 
αλλοδαπής.

9. Η επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και 
της διδασκαλίας με μέλη των Τμημάτων του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης 
και άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημε-
δαπής και της αλλοδαπής.

10. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων 
και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

11. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Στο τέλος της παραγράφου 2, προστίθεται παράγρα-
φος 3 ως εξής:

3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου δύναται να επικου-
ρείται στην άσκηση του έργου του από Συμβουλευτική 
Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου και είναι καταξιωμένοι 
Καθηγητές ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
το ερευνητικό έργο των οποίων εμπίπτει στο γνωστικό 
πεδίο που καλύπτει το Εργαστήριο. Ο ρόλος της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής είναι αυστηρά και μόνον υπο-
στηρικτικός και ουδόλως δεσμεύει τον Διευθυντή του 
Εργαστηρίου ή τα θεσμικά όργανα του Τμήματος ή του 
Ιδρύματος καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο εσωτερικός κανονισμός του 
Εργαστηρίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 458/17-10-2017 
πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 3756 τ.Β΄) .

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

  Ι

   Αριθμ. πράξης 1459 (5)
Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του 

Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών και 

Επικοινωνιακών Εφαρμογών του Τμήματος Επι-

κοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της 

Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 (Α΄258) όπως προστέ-

θηκε στο άρθ. 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) το οποίο αντι-
καταστάθηκε με το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 (Α΄83) και 
ισχύει με 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 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης αποτελεί ένα εκ των Τμημάτων της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών.

3. Την υπ΄ αριθ. Β1/173/17-6-1994 (ΦΕΚ 482 τ.Β΄) 
«Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης του Παν/μίου Αθηνών και καθο-
ρισμός του γνωστικού τους αντικειμένου», με την οποία 
συστάθηκε ο Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επι-
κοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού.

4. Την υπ΄αριθ. 131/13-10-2018 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 
2355 τ.Β΄) «Ίδρυση Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών 
Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχο-
λής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και έγκριση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του».

5. Την από 11-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
6. Την από 9-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης.

7. Την από 2-4-2019 εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών 
Πρακτικών και Σχεδιασμού.

8. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εσωτερικού κα-
νονισμού του Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών 
και Επικοινωνιακών Εφαρμογών δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής 
επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 4 του εσωτε-
ρικού κανονισμού του Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών 
Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών όπως αυτός 
προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 131/13-10-2018 πρυτανική 
πράξη (ΦΕΚ 2355 τ.Β΄), ως ακολούθως:
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- Στο άρθρο 1 μετά τη φράση: «Ιδρύεται στο Τμήμα Επι-
κοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» προστίθεται η 
φράση: «και εντάσσεται στον Τομέα Ψυχολογίας της Επι-
κοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού».

- Στο άρθρο 3 η φράση: «Τμήματος Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που το γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης που κατέχουν σχετίζεται με τα διδακτικά 
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου» αντι-
καθίσταται με τη φράση: «Τομέα Ψυχολογίας της Επι-
κοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού 
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν 
σχετίζεται με τα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα 
του εργαστηρίου».

- Στην παρ. 1 του άρθρου 4 η φράση: «Τμήματος Επι-
κοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» αντικαθίστα-
ται με τη φράση: «Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, 
Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού».

Τα υπόλοιπα άρθρα του εσωτερικού κανονισμού του 
Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοι-
νωνιακών Εφαρμογών ισχύουν ως έχουν, σύμφωνα με 
την υπ΄ αριθ. 131/13-10-2018 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 
2355 τ.Β΄).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

  Ι

   Αριθμ. πράξης  : 1460 (6)
Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του 

Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μα-

ζικής Ενημέρωσης του Τμήματος Επικοινωνίας 

και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οι-

κονομικών και Πολιτικών Επιστημών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν.4310/2014 (Α΄258) όπως προστέθη-

κε στο άρθ. 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) το οποίο αντι-
καταστάθηκε με το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 (Α΄83) και 
ισχύει με 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 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης αποτελεί ένα εκ των Τμημάτων της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών.

3. Την υπ΄ αριθ. Β1/173/17-6-1994 (ΦΕΚ 482 τ.Β΄) 
«Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης του Παν/μίου Αθηνών και καθο-
ρισμός του γνωστικού τους αντικειμένου», με την οποία 
συστάθηκε ο Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης 
της Επικοινωνίας.

4. Το π.δ. 141/2002 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄) «Ίδρυση Εργαστηρί-
ου με τίτλο “Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης” στο Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού 
του κανονισμού».

5. Την από 11-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
6. Την από 9-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
7. Την από 8-4-2019 εισήγηση της Γενικής Συνέλευ-

σης του Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της 
Επικοινωνίας.

8. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εσωτερικού κα-
νονισμού του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής 
επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 4 του εσωτερι-
κού κανονισμού του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως αυτός προβλέ-
πεται στο π.δ. 141/2002 (ΦΕΚ 115 Α΄), ως ακολούθως:

- Στο άρθρο 1 μετά τη φράση: «Ιδρύεται στο Τμήμα Επι-
κοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» προστίθεται 
η φράση: «και εντάσσεται στον Τομέα Κοινωνικής και 
Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας».

-Στο άρθρο 3 η φράση: «Τμήματος Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που η ειδικότητά τους 
σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρί-
ου» αντικαθίσταται με τη φράση: «Τομέα Κοινωνικής και 
Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας που η ειδικότητά 
τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του εργα-
στηρίου».

- Στην παρ. 1 του άρθρου 4 η φράση: «Τμήματος Επι-
κοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» αντικαθίστα-
ται με τη φράση: «Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανά-
λυσης της Επικοινωνίας».

Τα υπόλοιπα άρθρα του εσωτερικού κανονισμού 
του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης ισχύουν ως έχουν, σύμφωνα με το 
π.δ. 141/2002 (ΦΕΚ 115 Α΄).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,  27 Αυγούστου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034731309190008*
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