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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Πράξης 198 (1)
Μετονομασία Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αρχαιολο−

γίας σε Εργαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της 
Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φι−
λοσοφικής Σχολής και έγκριση του εσωτερικού κανο−
νισμού λειτουργίας του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 7 παρ. 5 Ν. 1268/1982 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθ. 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 και ισχύει.
2. Το άρθ. 4 παρ. 1 περ. γ΄ Ν. 2083/1992.
3. Το άρθ. 5 παρ. 2 και άρθ. 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011
4. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με 

το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
5. Την υπουργική απόφαση 104468/Β1/26−9−2003 (ΦΕΚ 1445/

6−10−2003 τ.Β΄) περί ίδρυσης του Εργαστηρίου Περιβαλλο−
ντικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής.

6. Τις από 29−11−2012 και 11−2−2015 αποφάσεις της Πα−
νεπιστημιακής Συγκλήτου.

7. Την από 4−2−2015 απόφαση της Κοσμητείας της Φι−
λοσοφικής Σχολής.

8. Τις από 12−7−2012 και 22−1−2015 αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

9. Το υπ’ αριθ. 1320/2015/Ε2103/25−11−2015 γνωμοδοτικό 
έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμ−
βούλου του ΕΚΠΑ.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 1
Ίδρυση

1. Το υπάρχον Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολο−
γίας (ΦΕΚ 1445/6.10.2003) του Τμήματος Ιστορίας και Αρ−
χαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών μετονομάζεται σε «Εργαστήριο Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Τέχνης», το οποίο θα εξυπηρετεί εκπαιδευ−
τικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 
της Προϊστορικής, Κλασικής, Βυζαντινής, Περιβαλλοντικής 
Αρχαιολογίας και Αρχαιολογίας Ανατολικών Πολιτισμών, 
καθώς και της Ιστορίας της Τέχνης και των εφαρμογών 
τους στη μελέτη του παρελθόντος και θα προσφέρει 
παράλληλα υπηρεσίες διάθεσης υλικού τεκμηρίωσης της 
Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και αρ−
χειακού υλικού, από τα αρχεία τα οποία διαθέτει και από 
ψηφιακή Τράπεζα Δεδομένων της οποίας η ενημέρωση 
συνεχώς θα εμπλουτίζεται. Οι κατευθύνσεις είναι δυνατόν 
να εμπλουτιστούν στο μέλλον με βάση τις εξελίξεις της 
αρχαιολογικής επιστήμης και τις ανάγκες του Τμήματος.

2. Ο τίτλος του Εργαστηρίου στην αγγλική γλώσσα ορί−
ζεται ως: Laboratory of Archaeology and the History of Art.

Άρθρο 2
Νομικό Καθεστώς

Τα θέματα που αφορούν στους χώρους, το προσωπικό 
και τα οικονομικά του Εργαστηρίου καθορίζονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και 
τη λειτουργία των ΑΕΙ και των εργαστηρίων των.

Άρθρο 3
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Υλικό

Το Εργαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 
θα περιλαμβάνει:
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1. Τα πλουσιότατα αρχεία διαφανειών (Προϊστορικής, 
Κλασικής, Βυζαντινής και Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας, 
καθώς και της Αρχαιολογίας Ανατολικών Πολιτισμών και 
της Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και τα αρχεία και τον 
εξοπλισμό του από παλαιά εγκεκριμένου εργαστηρίου 
Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών) που

2. αποτελούν περιουσία του ΕΚΠΑ.
3. Πολυπληθή φωτογραφικά αρχεία πανεπιστημιακών 

ανασκαφών.
4. Αρχεία σε CD και microfilms μαθημάτων, διατριβών κ.λπ.
5. Αρχείο της Ιστορίας της Αρχαιολογίας και της Ιστο−

ρίας της Τέχνης και της Διδασκαλίας της Αρχαιολογίας 
και της Ιστορίας της Τέχνης (επιστολές, εφημερίδες, 
ανάτυπα, φωτογραφικό υλικό).

6. Αρχείο της Ιστορίας των Εικαστικών Τεχνών.
7. Μονάδα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας.
8. Μονάδα Πληροφορικής αποτελούμενη από δύο τμή−

ματα, ένα για τις διδακτικές ανάγκες και ένα για την 
ηλεκτρονική υποστήριξη των αναγκών του Τμήματος.

Άρθρο 4
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−

δο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα−
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και άλλων τμημά−
των του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν 
στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1.

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας της Αρχαι−
ολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης με τρόπο εύληπτο και 
τεκμηριωμένο που θα μπορούν να διατεθούν για την επιμόρ−
φωση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με βάση τα πλούσια αρχεία αρχαιολογικών 
αντικειμένων και έργων τέχνης που έχει στη διάθεσή του.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

4. Το εργαστήριο θα δύναται να συνεργάζεται και να συνά−
πτει συμφωνίες συνεργασίας για ερευνητικούς ή διδακτικούς 
σκοπούς (π.χ. κοινή εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων ή 
κοινά προγράμματα διδασκαλίας με άλλα εργαστήρια του 
Τμήματος, του Πανεπιστημίου ή άλλων Ιδρυμάτων, συμμε−
τοχή σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης).

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημο−
σιεύσεων, εκδόσεων, ψηφιακών δίσκων και την πρόσκλη−
ση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

6. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, όταν και όπο−
τε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα 
οποία ασχολείται, διότι πάγια επιδίωξή του θα είναι η 
συμβολή στη μελέτη προβλημάτων του πολιτισμού του 
παρελθόντος και η ανάδειξη και προβολή του σύγχρο−
νου γίγνεσθαι στο χώρο της Ιστορίας της Τέχνης με τα 
σύγχρονα μέσα έρευνας.

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

Άρθρο 5
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Αρχαιολο−

γίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών πρώτης 
ή δεύτερης βαθμίδας που ορίζεται με τη διαδικασία 
που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992 και αποκαλείται Διευθυντής. Ο Διευθυντής 
συνεπικουρείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από 
Επιτροπή συγκροτούμενη από καθηγητές της πρώτης 
ή δεύτερης βαθμίδας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τόσο 
τις γνωστικές κατευθύνσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 (προϊστορικής, κλασικής, βυζαντινής, περιβαλ−
λοντικής αρχαιολογίας, αρχαιολογίας των ανατολικών 
πολιτισμών και ιστορίας της τέχνης), πλην αυτής που 
θεραπεύει ο Διευθυντής, όσο και την Ψηφιακή Μονά−
δα του Τμήματος. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής θα 
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά 
από εισήγηση του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της 
Τέχνης σε συνεργασία με τον Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού −
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρί−
ου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέ−
ριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και 
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση 
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για − τον ορισμό 
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό 
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιστορί−
ας και Αρχαιολογίας που το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνη−
τικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικού 
και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και δι−
οικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος κάθε κατηγορίας 
που θα τοποθετηθούν στο εργαστήριο. Τα καθήκοντα 
των υπαλλήλων καθορίζονται από το Τμήμα (από τον/
την Πρόεδρο σε συνεργασία με τον εκάστοτε Διευθυντή 
και τον/την Γραμματέα του Τμήματος).

Άρθρο 7
Εγκατάσταση–Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των 
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ−
γραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης (χώροι του πρώην 
Σπουδαστηρίου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 
στον 6ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής 
στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) θα τοποθετηθεί 
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. Το Τμήμα διατη−
ρεί τη δυνατότητα επέκτασης των εγκαταστάσεων του 
Εργαστηρίου και σε άλλους χώρους, αν αυτό καταστεί 
αναγκαίο, με τη σύμφωνη γνώμη των οργάνων της Κε−
ντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

2. Στον ίδιο χώρο μπορεί να στεγασθεί και το πρώην 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας (ΦΕΚ 1445, 
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6.10.2003) το οποίο θα ενταχθεί ως επιμέρους μονάδα 
στο Εργαστήριο αυτό.

3. Ο Διευθυντής και τα μέλη της Επιτροπής ενη−
μερώνονται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, 
που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί 
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση 
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση.

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

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του Π.δ. 407/1980 (Α΄ 
112) και 2 παρ. 1 εδ. Δ του Π. 1674/1986 (Α΄ 203).

Άρθρο 8
Έσοδα

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

ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 

3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
4. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιστορί−

ας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη 
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

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

6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους 
σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου−
θα βιβλία και στοιχεία: Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, 
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος 
επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο 
ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προ−
σωπικού, Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι−
κές διατάξεις.

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. 

 Aθήνα, 18 Μαρτίου 2016

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

 Aριθ. Πράξης 196 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Αυτοφροντί−

δας Ασθενών με Χρόνια Παθολογικά Νοσήματα στο 
Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

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

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

στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 26−1−2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής 

Συγκλήτου.
4. Την από 22−12−2015 απόφαση της Κοσμητείας της 

Σχολής Επιστημών της Αγωγής.
5. Την από 4−6−2015 απόφαση της Συνέλευσης του Τμή−

ματος Νοσηλευτικής.
6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιο−

τήτων Αυτοφροντίδας Ασθενών με Χρόνια Παθολογικά 
Νοσήματα θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους 
και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών, Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Αυτο−
φροντίδας Aσθενών με Χρόνια Παθολογικά Νοσήματα, το 
οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ανάγκες 
φροντίδας υγείας στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική 
Νοσηλευτική» και περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες:

1. Μονάδα Ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοφροντίδας ασθε−
νών με διαταραχές της καρδιαγγειακής λειτουργίας.

2. Μονάδα Ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοφροντίδας ασθε−
νών με διαταραχές της γαστρεντερικής λειτουργίας.

3. Μονάδα Ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοφροντίδας 
ασθενών με διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.

4. Μονάδα Ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοφροντίδας 
ασθενών με νευρολογικές διαταραχές.

Άρθρο 2
Σκοπός

Στο σκοπό λειτουργίας του Εργαστηρίου ανήκουν τα 
ακόλουθα:

1. Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
Νοσηλευτικής, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα 
που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Παθολο−
γικής Νοσηλευτικής.

2. Εκπαίδευση, παρακολούθηση και υποστήριξη ασθε−
νών με χρόνια παθολογικά νοσήματα, στο χώρο εγκα−
τάστασης του Εργαστηρίου.

3. Εκπαίδευση και υποστήριξη φροντιστών, σχετικά με 
την κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

4. Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμε−
να στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

5. Οργάνωση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών 
Προγραμμάτων, με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση με−
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θόδων και τεχνικών για την προαγωγή της ποιότητας 
της νοσηλευτικής φροντίδας.

6. Συνεργασία κάθε μορφής με άλλους Πανεπιστημιακούς 
Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημο−
νικοί τους στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

7. Εκπαίδευση νοσηλευτών και άλλων επιστημόνων 
υγείας στα αντικείμενα των δραστηριοτήτων του Ερ−
γαστηρίου.

8. Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδη−
λώσεων, καθώς και πραγματοποίηση εκδόσεων και δη−
μοσιεύσεων σχετικών με τη λειτουργία του Εργαστηρίου.

Ειδικότερα:
Α) Μονάδα Ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοφροντίδας 

ασθενών με διαταραχές της καρδιαγγειακής λειτουργίας:
1. Εκτίμηση των αναγκών αυτοφροντίδας ασθενών με 

διαταραχές της καρδιαγγειακής λειτουργίας.
2. Εκπαίδευση ασθενών−φροντιστών σχετικά με δι−

αταραχές της καρδιαγγειακής λειτουργίας (καρδιακή 
ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος, αρτηριακή υπέρταση, 
κ.α.), τη θεραπεία, την πρόληψη−αντιμετώπιση επιπλο−
κών, τις αλλαγές του τρόπου ζωής και την παραπομπή 
σε ειδικούς.

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρι−
ση των διαταραχών της καρδιαγγειακής λειτουργίας, την 
ασφάλεια και την ποιότητα ζωής, καθώς και τη μείωση 
του κόστους φροντίδας υγείας.

4. Εκτίμηση της προσήλωσης στις θεραπευτικές οδηγί−
ες (φαρμακευτική και μη−φαρμακευτική αγωγή) ασθενών 
με διαταραχές της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Για το 
σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν ειδικά διαμορφωμένα 
εργαλεία (ερωτηματολόγια, κλίμακες) από τη διεθνή βι−
βλιογραφία. Επίσης, όπου απαιτείται θα δημιουργηθούν 
νέα εργαλεία, προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό.

5. Παρακολούθηση και ενίσχυση της προσήλωσης των 
ασθενών στις θεραπευτικές οδηγίες.

6. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους ασθενείς 
με διαταραχές της καρδιαγγειακής λειτουργίας.

Β) Μονάδα Ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοφροντίδας 
ασθενών με διαταραχές της γαστρεντερικής λειτουργίας:

1. Εκτίμηση των αναγκών αυτοφροντίδας ασθενών με 
διαταραχές της γαστρεντερικής λειτουργίας.

2. Εκπαίδευση ασθενών−φροντιστών σχετικά με διατα−
ραχές της γαστρεντερικής λειτουργίας (ηπατική κίρρωση, 
ιδιοπαθείς φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, κ.α.), τη 
θεραπεία, την πρόληψη−αντιμετώπιση επιπλοκών, τις αλ−
λαγές του τρόπου ζωής και την παραπομπή σε ειδικούς.

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρι−
ση των διαταραχών της γαστρεντερικής λειτουργίας, την 
ασφάλεια και την ποιότητα ζωής, καθώς και τη μείωση 
του κόστους φροντίδας υγείας.

4. Εκτίμηση της προσήλωσης στις θεραπευτικές οδηγί−
ες (φαρμακευτική και μη−φαρμακευτική αγωγή) ασθενών 
με διαταραχές της γαστρεντερικής λειτουργίας. Για το 
σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν ειδικά διαμορφωμένα 
εργαλεία (ερωτηματολόγια, κλίμακες) από τη διεθνή βι−
βλιογραφία. Επίσης, όπου απαιτείται θα δημιουργηθούν 
νέα εργαλεία, προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό.

5. Παρακολούθηση και ενίσχυση της προσήλωσης των 
ασθενών στις θεραπευτικές οδηγίες.

6. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους ασθενείς 
με διαταραχές της γαστρεντερικής λειτουργίας.

Γ) Μονάδα Ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοφροντίδας 
ασθενών με διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας:

1. Εκτίμηση των αναγκών αυτοφροντίδας ασθενών με 
διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.

2. Εκπαίδευση ασθενών−φροντιστών σχετικά με διατα−
ραχές της αναπνευστικής λειτουργίας (βρογχικό άσθμα, 
χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, κ.α.), τη θεραπεία, 
την πρόληψη−αντιμετώπιση επιπλοκών, τις αλλαγές του 
τρόπου ζωής και την παραπομπή σε ειδικούς.

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρι−
ση των διαταραχών της αναπνευστικής λειτουργίας, την 
ασφάλεια και την ποιότητα ζωής, καθώς και τη μείωση 
του κόστους φροντίδας υγείας.

4. Εκτίμηση της προσήλωσης στις θεραπευτικές οδηγί−
ες (φαρμακευτική και μη−φαρμακευτική αγωγή) ασθενών 
με διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας. Για το 
σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν ειδικά διαμορφωμένα 
εργαλεία (ερωτηματολόγια, κλίμακες) από τη διεθνή βι−
βλιογραφία. Επίσης, όπου απαιτείται θα δημιουργηθούν 
νέα εργαλεία, προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό.

5. Παρακολούθηση και ενίσχυση της προσήλωσης των 
ασθενών στις θεραπευτικές οδηγίες.

6. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους ασθενείς 
με διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.

Δ) Μονάδα Ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοφροντίδας 
ασθενών με νευρολογικές διαταραχές:

1. Εκτίμηση των αναγκών αυτοφροντίδας ασθενών με 
νευρολογικές διαταραχές.

2. Εκπαίδευση ασθενών−φροντιστών σχετικά με νευ−
ρολογικές διαταραχές (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.α.), τη θεραπεία, την πρόληψη−
αντιμετώπιση επιπλοκών, τις αλλαγές του τρόπου ζωής 
και την παραπομπή σε ειδικούς.

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων, με σκοπό τη βέλτιστη διαχεί−
ριση των νευρολογικών διαταραχών, την ασφάλεια και 
την ποιότητα ζωής, καθώς και τη μείωση του κόστους 
φροντίδας υγείας.

4. Εκτίμηση της προσήλωσης στις θεραπευτικές οδηγί−
ες (φαρμακευτική και μη−φαρμακευτική αγωγή) ασθενών 
με νευρολογικές διαταραχές. Για το σκοπό αυτό θα χρη−
σιμοποιηθούν ειδικά διαμορφωμένα εργαλεία (ερωτημα−
τολόγια, κλίμακες) από τη διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, 
όπου απαιτείται θα δημιουργηθούν νέα εργαλεία, προ−
σαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό.

5. Παρακολούθηση και ενίσχυση της προσήλωσης των 
ασθενών στις θεραπευτικές οδηγίες.

6. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους ασθενείς 
με νευρολογικές διαταραχές.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και λέκτο−
ρες νοσηλευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχο−
λής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, που το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και 
κλινικά αντικείμενα των επί μέρους Μονάδων του Εργαστη−
ρίου, από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθε−
τούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 
παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) αντίστοιχα.
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Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή νοσηλευ−
τικής του Τμήματος Νοσηλευτικής Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζεται με τη 
διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 
22 του Ν. 2083/1992.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχια−
κού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η 
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και 
την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, η εισήγη−
ση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό 
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό 
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου θα μπορεί να ορίζει 
επιστημονικό υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. ή άλλο επιστήμονα, 
ο οποίος θα έχει εξειδικευμένα προσόντα, σχετικά με το 
αντικείμενο των Μονάδων.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Το εργαστήριο και οι μονάδες του εγκαθίσταται και 
λειτουργούν σε χώρο που εγκρίνεται από Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα 
με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί−
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασισθεί 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 σε αυτό, την παραμονή των 
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων των Μονάδων του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλ−
λους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή των εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη−
σιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητι−
κές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία [(άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του
Π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και παρ. 1 εδ. Δ΄ του Ν. 1674/1986 
(Α΄ 203)].

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ−

ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 
3 του Π.δ. 159/1984.

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

5. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που παραχωρούνται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα−
νεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του οικείου Ερ−
γαστηρίου.

Το εργαστήριο και οι μονάδες του δεν θα επιφέρουν 
καμία δαπάνη, διότι τα έξοδα λειτουργίας τους θα κα−
λύπτονται από ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου και της κάθε μονάδας 
τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγια 
φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικο−
νομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών 
βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών 
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτό−
κολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι−
κές διατάξεις.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

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

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 18 Μαρτίου 2016

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

F
 Αριθ. Πράξης 197 (3)
Μετονομασία Εργαστηρίου Ψηφιακής Αποτύπωσης του 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος – 
15ος αιώνας) σε Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής και έγκριση του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 7 παρ. 5 Ν. 1268/1982 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθ. 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 και ισχύει.
2. Το άρθ. 4 παρ. 1 περ. γ΄ Ν. 2083/1992.
3. Το άρθ. 5 παρ. 2 και άρθ. 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011.
4. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με 

το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
5. Το Π.δ. 91/1−4−2002 (ΦΕΚ 69/8−4−2002 τ.Α΄) περί ίδρυ−

σης του Εργαστηρίου Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δη−
μοσίου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος – 15ος 
αιώνας) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φι−
λοσοφικής Σχολής.

6. Τις από 29−11−2012 και 11−2−2015 αποφάσεις της Πα−
νεπιστημιακής Συγκλήτου.

7. Την από 4−2−2015 απόφαση της Κοσμητείας της Φι−
λοσοφικής Σχολής.
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8. Τις από 12−7−2012 και 22−1−2015 αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

9. Το υπ’ αριθ. 1320/2015/Ε2103/25−11−2015 γνωμοδοτικό 
έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμ−
βούλου του ΕΚΠΑ.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 1
Τίτλος–Κατευθύνσεις

1. Το υπάρχον Εργαστήριο του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας που φέρει τον τίτλο «Εργαστήριο Ψη−
φιακής Αποτύπωσης του Δημοσίου και Ιδιωτικού Βίου 
των Βυζαντινών (4ος−15ος αιώνας)» (ΦΕΚ 69/8.4.2002 
τ.Α΄) μετονομάζεται σε «Εργαστήριο Ιστορικής Έρευ−
νας και Τεκμηρίωσης». Υπό τον νέο τίτλο το Εργα−
στήριο θα έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Αρχαία 
Ιστορία, 2. Βυζαντινή/Μεσαιωνική Ιστορία με έμφαση 
στην ψηφιακή αποτύπωση του Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Βίου των Βυζαντινών (4ος−15ος αιώνας), 3. Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία, 4. Ιστοριογραφία. Οι κατευθύνσεις 
είναι δυνατόν να εμπλουτιστούν στο μέλλον με βάση 
τις εξελίξεις της ιστορικής επιστήμης και τις ανάγκες 
του Τμήματος.

Το Εργαστήριο θα προσφέρει συναφείς υπηρεσίες δι−
άθεσης υλικού τεκμηρίωσης, καθώς και αρχειακού υλι−
κού, από τα αρχεία τα οποία διαθέτει και από ψηφιακές 
Τράπεζες Δεδομένων των οποίων η ενημέρωση συνεχώς 
θα εμπλουτίζεται.

2. Ο τίτλος του Εργαστηρίου στην αγγλική γλώσσα 
ορίζεται ως: Laboratory of Historical Research and Docu−
mentation.

Άρθρο 2
Νομικό καθεστώς

Τα θέματα που αφορούν στους χώρους, το προσωπικό 
και τα οικονομικά του Εργαστηρίου καθορίζονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και 
τη λειτουργία των ΑΕΙ και των εργαστηρίων των.

Άρθρο 3
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Υλικό

Το Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης 
θα περιλαμβάνει.

1. Συλλογή εκτύπων αρχαίων και λατινικών επιγραφών, 
αντίστοιχων φωτογραφιών και άλλου τεκμηριωτικού υλι−
κού της αρχαίας ιστορίας.

2. Υλικό αρχειακό και ψηφιοποιημένο σε ηλεκτρονική 
μορφή ή μορφή microfilm, από βιβλιοθήκες και αρχεία 
της ημεδαπής και αλλοδαπής, χαρτογραφικό υλικό, το 
οποίο αφορά κυρίως την νεότερη ελληνική και διεθνή 
ιστορία (13ος − 21ος αι.) και έχει ήδη αποκτηθεί ή θα 
προσκτηθεί στο μέλλον, ώστε να επιτευχθεί η άσκηση 
προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών φοιτητών σε εργασίες 
ιστορικής − αρχειακής τεκμηρίωσης.

3. Αρχειακό υλικό ιστορικού και εκπαιδευτικού χαρακτή−
ρα από τα προσωπικά αρχεία διατελεσάντων καθηγητών 
ιστορικών ειδικοτήτων του Τμήματος.

4. Αρχεία σε CD και microfilms μαθημάτων, διατριβών 
κ.λπ.

5. Βιβλιογραφικές και αρχειακές βάσεις δεδομένων, 
προϊόντα ερευνητικών προγραμμάτων.

6. Συλλογή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ται−
νιών ιστορικού περιεχομένου για τον εμπλουτισμό της 
διδασκαλίας.

7. Συγκέντρωση συνεντεύξεων σε οπτικοακουστική 
μορφή με σκοπό την οργάνωση αρχείου προφορικής 
ιστορίας.

8. Συλλογή σχολιασμένων βυζαντινών επιγραφών και 
σημειωμάτων κωδίκων σε έντυπη και ψηφιοποιημένη 
μορφή, εικόνων, σφραγίδων και χαρτών που ανήκουν 
στο Εργαστήριο Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος − 15ος αιώνας).

9. Μονάδα Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος − 15ος αιώνας).

10. Μονάδα Πληροφορικής αποτελούμενη από δύο τμή−
ματα, ένα για τις διδακτικές ανάγκες και ένα για την 
ηλεκτρονική υποστήριξη των αναγκών του Τμήματος.

Άρθρο 4
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−

δο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα−
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 
καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού.

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, όπως 
αυτή της εκμάθησης προσεγγίσεων πηγών με νέα μέσα 
ή της υποχρεωτικής σεμιναριακής άσκησης σε θέματα 
αρχειακής και παλαιογραφικής κατάρτισης των φοιτη−
τών, καθώς αρκετό από το υλικό που θα συγκεντρωθεί 
θα προέρχεται από αρχεία της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής.

3. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί 
στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώ−
νονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

4. Το εργαστήριο θα δύναται να συνεργάζεται και να 
συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας για ερευνητικούς ή 
διδακτικούς σκοπούς (π.χ. κοινή εκπόνηση ερευνητικών 
προγραμμάτων ή κοινά προγράμματα διδασκαλίας με 
άλλα εργαστήρια του Τμήματος, του Πανεπιστημίου ή 
άλλων Ιδρυμάτων, συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου 
εκπαίδευσης).

5. Την οργάνωση σεμιναρίων, επιστημονικών διαλέξεων, 
συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων επιστημονι−
κών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, 
τη σύσταση βάσεων δεδομένων και τράπεζας ψηφιοποι−
ημένου αρχειακού (π.χ. ψηφιοποίηση των απομνημονευ−
μάτων των αγωνιστών του 1821) και οπτικοακουστικού 
ιστορικού υλικού.

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

7. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε 
ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα οποία 
ασχολείται, αφού θα επιδιώκεται σταθερά η συμβολή 
του Εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ιστορικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς.

8. Το υλικό του Εργαστηρίου θα λειτουργήσει ως 
Τράπεζα Πληροφοριών για την εκπαίδευση σε όλες τις 
βαθμίδες, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αρχειονόμων, 
αρχαιολόγων αλλά και τη συνεργασία με επιστημονικό 
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προσωπικό της Ελλάδας, του ευρύτερου Ελληνισμού και 
των χωρών με αντίστοιχες σπουδές και ενδιαφέροντα 
διεθνώς.

Άρθρο 5
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο 
οποίος πρέπει να είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο−
λογίας του ΕΚΠΑ της πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας και 
θα ορίζεται με τους όρους και την διαδικασία του άρ−
θρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992. Ο Διευθυντής κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του θα συνεπικουρείται από 
Επιτροπή, συγκροτούμενη από καθηγητές της πρώτης 
και δεύτερης βαθμίδας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τόσο 
τις γνωστικές κατευθύνσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1, πλην αυτής που θα θεραπεύει ο Διευθυντής, όσο 
και την Ψηφιακή Μονάδα του Τμήματος. Ο Διευθυντής 
θα ορίζεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
με εισήγηση του Τομέα Ιστορίας. Τα υπόλοιπα μέλη της 
Επιτροπής θα ορίζονται επίσης από τη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος σε συνεργασία με τον Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού 
−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η 
κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για την στε−
λέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των 
χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώ−
σιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε 
εγγράφου. Ο Διευθυντής καταθέτει ετήσιο απολογισμό 
εργασιών στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 6
Προσωπικό

Το διοικητικό και το επιστημονικό έργο του εργαστη−
ρίου εκτελείται από τον εκάστοτε Διευθυντή και από 
μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, που η ειδικό−
τητά τους σχετίζεται με τις γνωστικές κατευθύνσεις του 
Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικού και Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και τους διοι−
κητικούς υπαλλήλους του Τμήματος κάθε κατηγορίας, οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν στο εργαστήριο. Τα καθήκοντα 
των υπαλλήλων καθορίζονται από το Τμήμα (τον/την 
Πρόεδρο σε συνεργασία με τον εκάστοτε Διευθυντή και 
τον/την Γραμματέα του Τμήματος).

Άρθρο 7
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο προβλέπεται να λειτουργήσει κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανο−
νισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών, στους χώρους του 
παλαιότερου Ιστορικού Σπουδαστηρίου στον 6ο όροφο 
του κτηρίου της Φιλοσοφικής, όπου θα εγκατασταθούν 
τα όργανα και ο λοιπός τεχνικός εξοπλισμός που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια των σεμιναριακών, εργα−
στηριακών ασκήσεων και ερευνητικών προγραμμάτων. 
Στον χώρο εγκατάστασης θα τοποθετηθεί πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου. Το Τμήμα διατηρεί τη δυνα−

τότητα επέκτασης των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου 
και σε άλλους χώρους, αν αυτό καταστεί αναγκαίο, με 
τη σύμφωνη γνώμη των οργάνων Κεντρικής Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου.

2. Ο Διευθυντής και τα μέλη της Επιτροπής ενημερώνο−
νται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται 
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος 
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

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

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη−
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε το−
μείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νο−
μοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του Π.δ. 407/1980 (Α΄ 112)
και 2 παρ. 1 εδ. Δ΄ του Ν. 1674/1986 (Α΄ 203)).

Άρθρο 8
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ−

ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 

3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
4. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιστορί−

ας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη 
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

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

6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους 
σκοπούς του εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

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

οργάνων.
4. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
5. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
6. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι−
κές διατάξεις.
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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. 

 Aθήνα, 18 Μαρτίου 2016

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

F
 Αριθ. 2509 (4)
Ορισμός Αναπληρωτή του Προέδρου του Τμήματος Φυ−

σικής, για το χρονικό διάστημα από ορισμού του έως 
31/8/2017 .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορι−

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέ−
ντος Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.δ. 87/1973
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών 
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ…, τις διατάξεις του Π.δ. 103/1983, 
(Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) – Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης..., το Π.δ. 654/1976 (ΦΕΚ 241/
τ.Α΄/10.09.1976) περί ιδρύσεως Φυσικομαθηματικής Σχο−
λής εις το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως ισχύει με το
Π.δ. 134/2002 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/20−5−2002, καθώς και της λοι−
πής νομοθεσίας περί ίδρυσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ−
μάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/
2012 Φ.Ε.Κ. Α΄ 159/10.08.2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και 
άλλες διατάξεις», το Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.01.2013 τ.Α΄ 
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
άλλες διατάξεις», το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013, τ.Α΄) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», το Ν. 4310/2015 Φ.Ε.Κ. 258/τ.Α΄/08.12.2014 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις», και τον Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14.05.2015 τ.Α΄) 
«Επείγοντα μέτρα για τη Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 4, του
Ν. 4009/2011, περί απόφασης ορισμού του Αναπληρωτή 
του Διευθυντή του Τμήματος, σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012 
οι οποίες ορίζουν ότι: «Όπου στο Ν. 4009/2011 γίνεται 
αναφορά σε (προπτυχιακά) «Προγράμματα Σπουδών» νο−
ούνται εφεξής τα Τμήματα, ενώ όπου γίνεται αναφορά σε 
διευθυντές τους νοούνται εφεξής οι Πρόεδροι».

4. Την με ημερομηνία 07−10−2015 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου [ΠΝΠ] (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/08.10.2015) με τίτλο: 

«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Το γεγονός ότι διενεργήθηκαν εκλογές στις 19 Οκτω−
βρίου 2015 όπου αναδείχθηκε ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη−
μών του Ιδρύματος, λόγω της λήξης της θητείας του 
υπηρετούντος στις 31.08.2015 και παράτασης αυτής έως 
τις 31.10.2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015.

6. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία του υπηρετούντος 
Αναπληρωτή του Προέδρου του Τμήματος, με βάση την 
υπ’ αριθ. 16.653/10−10−2014 απόφαση περί ορισμού του 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεοδώρου Τομα−
ρά, ως Αναπληρωτή του Προέδρου, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2014−2015.

7.  Την υπ’ αριθ. Γενικού Πρωτοκόλλου 13.031/20.10.2015 
Διαπιστωτική Πράξη με ΦΕΚ 967/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2015 και 
[ΑΔΑ: 6Ο61469Β7Γ−9ΝΝ] του Πρύτανη του Ιδρύματος κα−
θηγητή Μιχαήλ Ταρουδάκη, για το διορισμό του Καθη−
γητή Πρώτης Βαθμίδας Ιωσήφ Παπαδάκη στη θέση του 
Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος, από την ημερο−
μηνία δημοσίευσης της πράξης στο ΦΕΚ έως 31.08.2017.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α΄/
2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρ−
τηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και 
την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 
Δ6 1127865/ΕΞ2010/30−09−2010 απόφαση.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Θε−
όδωρο Τομαρά του Νικολάου με [Α.Δ.Τ.: ΑΒ 957146] ως 
Αναπληρωτή του Προέδρου σε όλα τα καθήκοντα του 
Προέδρου του εν λόγω Τμήματος, για το χρονικό διάστη−
μα από ορισμού του έως 31/8/2017, βάσει των ισχυουσών 
διατάξεων του νόμου οι οποίες ορίζουν ότι ο Πρόεδρος 
του Τμήματος, σε περίπτωση απουσίας η κωλύματός 
του αναπληρώνεται από Καθηγητή, Πρώτης Βαθμίδας 
ή Αναπληρωτή Καθηγητή, δεδομένου ότι απαιτείται η 
συνεχής φυσική παρουσία της Διοίκησης του Τμήματος 
για την άμεση επίλυση ζητημάτων που χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης άρχεται από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και λήγει στις 31.08.2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 4 Μαρτίου 2016

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος
ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  
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