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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης» του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

2

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τραπεζικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

3

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Αναλυτικής και Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και έγκριση του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.

4

Πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

5

Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και Θεωρίας της
Λογοτεχνίας» (Centre of Comparative Literature
and Theory/CCLT) στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 465
(1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 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, το οποίο αντικαταστάθηκε με

Αρ. Φύλλου 4189

το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθ. 28 του
ν. 4485/2017.
2. Την από 19-10-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου
3. Την από 20-7-2017 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
4. Την από 19-7-2017 εισήγηση του Τομέα Ανάπτυξης
και Διεθνούς Οικονομικής.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής
και Ανάπτυξης θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης» με αντίστοιχο τίτλο στην αγγλική
«International Economics and Development (I.E.D.L.)», το
οποίο εντάσσεται στον Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς
Οικονομικής και εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της
Διεθνούς Οικονομικής καθώς και των Οικονομικών της
Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Άρθρο 3
Σκοπός - Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και την
κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και άλλων
Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό
αντικείμενο του εργαστηρίου όπως αυτό προσδιορίζεται
στο άρθρο 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.
2. Την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στα πεδία της Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης, αλλά και των συναφών επιστημονικών κλάδων.
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3. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συμποσίων, συνεδρίων και
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παραγωγή εκδοτικού έργου (δημοσιεύσεων,
εκδόσεων, κ.τ.λ.) και την δημιουργία αρχειακού υλικού
που θα προκύπτει από, και για, τα ερευνητικά προγράμματα, τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και
την εκπαιδευτική διαδικασία.
6. Την διατήρηση ιστοσελίδας με περιεχόμενο που
ανήκει στο γνωστικό αντικείμενος του άρθρου 1 του
παρόντος.
7. Τη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών και με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής
και της αλλοδαπής.
8. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 4
Έργο και Δραστηριότητες
Το έργο και οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν ιδίως:
1. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
3. Την διεξαγωγή υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής
έρευνας στην Τραπεζική και σε συναφείς επιστημονικούς
κλάδους.
4. Την ανάδειξη και αξιοποίηση των διεπιστημονικών
σχέσεων μεταξύ της Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης και των συναφών επιστημονικών κλάδων.
5. Την ανάπτυξη και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού
έργου που προσφέρεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στην περιοχή της Διεθνούς Οικονομικής και
Ανάπτυξης και των συναφών επιστημονικών κλάδων.
6. Την ανάπτυξη υλικού και μεθόδων για εκπαίδευση
σχετικά με την Διεθνή Οικονομική και Ανάπτυξη και τους
συναφείς επιστημονικούς κλάδους.
7. Την εκπόνηση πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών
για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.
8. Την υποστήριξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων
που αφορούν την Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης
και τους συναφείς επιστημονικούς κλάδους.
9. Την προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
10. τη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς.
11. την προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα
και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
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Άρθρο 5
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. μέλη ΔΕΠ και Ομότιμους Καθηγητές του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου,
2. μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π) Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.),
3. μεταδιδακτορικούς ερευνητές,
4. υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και
5. μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του
διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου
και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 6
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό
αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του Εργαστηρίου, που
εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, ασκεί τις αρμοδιότητες, που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982
και επιπλέον:
- Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό.
- Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για την προμήθεια
του απαραίτητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
- Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για τους υπόλογους
αναλώσιμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού και των
χώρων εργασίας.
- Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
- Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το
συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος
λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο
πλαίσιο της αποστολής του.
Άρθρο 7
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για
την εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διεξαγωγή των ερευνητικών και εκ-
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παιδευτικών δραστηριοτήτων του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο χώρο εγκατάστασης του Εργαστηρίου
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια 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 λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
6. Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου ορίζεται
με απόφαση του Διευθυντή ένας από τους Καθηγητές
του Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.
7. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες
του Εργαστηρίου, καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επιστημόνων και διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών ως ερευνητών
(«Research Fellows»), καθώς και μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών ως δόκιμων ερευνητών («Trainee
Researchers»).
8. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών,
ειδικών επιστημόνων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών και
προπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται με απόφαση του
Διευθυντή του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασής τους.
9. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό
του Εργαστηρίου.
10. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του
προσωπικού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξή του.
Άρθρο 8
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
- Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.
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- Κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες και άλλες οικονομικές ενισχύσεις προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
- Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
- Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και μελετών.
- Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων.
- Ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις και χορηγίες.
- Πωλήσεις εκδόσεων.
- Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αρχείο
ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης», και αναγράφεται σε
κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους της τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την προσθήκη του
τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. πράξης 466
(2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τραπεζικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 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, το οποίο αντικαταστάθηκε με
το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθ. 28 του
ν. 4485/2017.
2. Την από 19-10-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 20-7-2017 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Τραπεζικής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τραπεζικής» και αντίστοιχο
τίτλο στην αγγλική «Athens Banking Laboratory (ABL)»,
το οποίο εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Τραπεζικής
Διοίκησης.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Άρθρο 3
Σκοπός - Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και την
κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και άλλων
Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό
αντικείμενο του εργαστηρίου όπως αυτό προσδιορίζεται
στο άρθρο 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.
2. Την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στα πεδία της Τραπεζικής, αλλά και
των συναφών επιστημονικών κλάδων.
3. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συμποσίων, συνεδρίων και
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
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5. Την παραγωγή εκδοτικού έργου (δημοσιεύσεων, εκδόσεων, κτλ) και την δημιουργία αρχειακού υλικού που
θα προκύπτει από, και για, τα ερευνητικά προγράμματα,
τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και την εκπαιδευτική διαδικασία.
6. Την διατήρηση ιστοσελίδας με περιεχόμενο που
ανήκει στο γνωστικό αντικείμενος του άρθρου 1 του
παρόντος.
7. Τη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών και με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής
και της αλλοδαπής.
8. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 4
Έργο και Δραστηριότητες
Το έργο και οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν ιδίως:
- Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
- Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
- Την διεξαγωγή υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής
έρευνας στην Τραπεζική και σε συναφείς επιστημονικούς
κλάδους.
- Την ανάδειξη και αξιοποίηση των διεπιστημονικών
σχέσεων μεταξύ της Τραπεζικής και των συναφών επιστημονικών κλάδων.
- Την ανάπτυξη και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού
έργου που προσφέρεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στην περιοχή της Τραπεζικής και των συναφών
επιστημονικών κλάδων.
- Την ανάπτυξη υλικού και μεθόδων για εκπαίδευση
σχετικά με την Τραπεζική και τους συναφείς επιστημονικούς κλάδους.
- Την εκπόνηση πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών
για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.
- Την υποστήριξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων
που αφορούν την Τραπεζική και τους συναφείς επιστημονικούς κλάδους.
- Την προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
- Τη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς.
- Την προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Άρθρο 5
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται:
1. από μέλη ΔΕΠ και Ομότιμους Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που η επιστημονική
ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου,

Τεύχος Β’ 4189/30.11.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
3. μεταδιδακτορικούς ερευνητές,
4. υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και
5. από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού
και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων
καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 6|
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό
αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του Εργαστηρίου (στο
γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος), που
εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, ασκεί τις αρμοδιότητες, που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982
και επιπλέον:
- Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό.
- Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για την προμήθεια
του απαραίτητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
- Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για τους υπόλογους
αναλώσιμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού και των
χώρων εργασίας.
- Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
- Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το
συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος
λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο
πλαίσιο της αποστολής του.
Άρθρο 7
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για
την εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διεξαγωγή των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο χώρο εγκατάστασης του Εργαστηρίου
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει
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την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
6. Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου ορίζεται
με απόφαση του Διευθυντή ένας από τους Καθηγητές
του Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.
7. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες του
Εργαστηρίου, καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επιστημόνων και διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών ως ερευνητών («Research
Fellows»), καθώς και μεταπτυχιακών και προπτυχιακών
φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών ως δόκιμων ερευνητών («Trainee Researchers»).
8. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών,
ειδικών επιστημόνων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών και
προπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται με απόφαση του
Διευθυντή του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης τους.
9. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό
του Εργαστηρίου.
10. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του
προσωπικού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξή του.
Άρθρο 8
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
- Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.
- Κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες και άλλες οικονομικές ενισχύσεις προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
- Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
- Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και μελετών.
- Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων.
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- Ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις και χορηγίες.
- Πωλήσεις εκδόσεων.
- Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τραπεζικής» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος
αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους της τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που είναι εγκατεστημένο
το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την προσθήκη του
τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 467
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Αναλυτικής και Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 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
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άρθ. 80 του ν. 4009/2011, το οποίο αντικαταστάθηκε με
το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθ. 28 του
ν. 4485/2017.
2. Την από 19-10-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 20-7-2017 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Αναλυτικής και Δεδομένων θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους
και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την
κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Αναλυτικής και Δεδομένων» και αγγλικό τίτλο «Analytics and Data Lab»
το οποίο εξυπηρετεί την έρευνα, την καινοτομία, την
ανάπτυξη και την εκπαίδευση στο ευρύτερο γνωστικό
αντικείμενο της Αναλυτικής (Business Analytics) και της
Επιστήμης Δεδομένων (Data Science).
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Άρθρο 3
Σκοπός - Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και την
κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και άλλων
Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό
αντικείμενο του Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.
2. Την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης
επιστημονικής έρευνας στα πεδία της Αναλυτικής, της
Επιστήμης Δεδομένων και συναφών επιστημονικών
κλάδων.
3. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συμποσίων, συνεδρίων, θερινών σχολείων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων
επιστημόνων.
5. Την παραγωγή εκδοτικού έργου (δημοσιεύσεων,
εκδόσεων, κ.τ.λ.) και την δημιουργία αρχειακού υλικού
που θα προκύπτει από, και για, τα ερευνητικά προγράμματα, τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και
την εκπαιδευτική διαδικασία.
6. Τη φύλαξη των δεδομένων που θα συλλέγονται από
τα ερευνητικά προγράμματα σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων.
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7. Τη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών και με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής
και της αλλοδαπής.
8. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
9. Τη σύνδεση πανεπιστημίου και βιομηχανίας και την
ανάπτυξη της δυνατότητας να εργάζονται φοιτητές και
ερευνητές στον πραγματικό κόσμο της Αναλυτικής και
της Επιστήμης Δεδομένων, ενώ οι συνεργάτες από τη
βιομηχανία να εκπαιδεύονται σε νέες τεχνολογίες.
10. Τη μελέτη των δεδομένων που παράγονται στο
συνεχώς μεγεθυνόμενο ψηφιακό κόσμο μας, τώρα και
στις επόμενες δεκαετίες, για την κατανόηση των συντελούμενων κοινωνικών διεργασιών και αλλαγών.
Άρθρο 4
Έργο και Δραστηριότητες
Το έργο και οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν ιδίως:
- Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
- Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
- Τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής
έρευνας στην Αναλυτική, την Επιστήμη Δεδομένων και
σε συναφείς επιστημονικούς κλάδους.
- Την ανάδειξη και αξιοποίηση των διεπιστημονικών
σχέσεων μεταξύ της Αναλυτικής, της Επιστήμης Δεδομένων και των συναφών επιστημονικών κλάδων.
- Την ανάπτυξη και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού
έργου που προσφέρεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην περιοχή
της Αναλυτικής, της Επιστήμης Δεδομένων και των συναφών επιστημονικών κλάδων.
- Την ανάπτυξη υλικού και μεθόδων για εκπαίδευση
σχετικά με την Αναλυτική, την Επιστήμη Δεδομένων και
τους συναφείς επιστημονικούς κλάδους.
- Την ανάπτυξη μεθόδων για τις αυξανόμενες ανάγκες
ανάλυσης δεδομένων.
- Την εκπόνηση πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών
για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.
- Την υποστήριξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων
που αφορούν την Αναλυτική, την Επιστήμη Δεδομένων
και τους συναφείς επιστημονικούς κλάδους.
- Την προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
- Τη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς ή ανάγκες
ανάλυσης δεδομένων.
- Την προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
- Τη διατήρηση ιστοσελίδας με περιεχόμενο που ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.
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Άρθρο 5
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται:
1. από μέλη ΔΕΠ και Ομότιμους Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που η επιστημονική
ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου,
2. από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
3. μεταδιδακτορικούς ερευνητές,
4. υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και
5. από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού
και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων
καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 6
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό
αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του εργαστηρίου που
εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, ασκεί τις αρμοδιότητες, που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982
και επιπλέον:
- Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό.
- Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για την προμήθεια
του απαραίτητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
- Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για τους υπόλογους
αναλώσιμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού και των
χώρων εργασίας.
- Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
- Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το
συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος
λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο
πλαίσιο της αποστολής του.
Άρθρο 7
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για
την εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διεξαγωγή των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις κτηριακές εγκα-
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ταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο χώρο εγκατάστασης του Εργαστηρίου
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται
πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, η οποία πραγματοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια 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 λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
6. Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου ορίζεται
με απόφαση του Διευθυντή ένας από τους Καθηγητές
του Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.
7. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες
του Εργαστηρίου, καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επιστημόνων και διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών ως ερευνητών
(«Research Fellows»), καθώς και μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών ως δόκιμων ερευνητών («Trainee
Researchers»).
8. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών,
ειδικών επιστημόνων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών και
προπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται με απόφαση του
Διευθυντή του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασής τους.
9. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό
του Εργαστηρίου.
10. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του
προσωπικού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξή του.
Άρθρο 8
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.
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2. Κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες και άλλες οικονομικές ενισχύσεις προς το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
3. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών του
Εργαστηρίου.
4. Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και μελετών.
5. Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων.
6. Ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις και χορηγίες.
7. Πωλήσεις εκδόσεων.
8. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου ή
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Αναλυτικής και Δεδομένων», και αναγράφεται σε κάθε έντυπο
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους της
τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. Ο τίτλος του Εργαστηρίου στην
Αγγλική γλώσσα είναι «Analytics and Data Lab».
2. To Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την προσθήκη του
τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
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, 22 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αρίθμ. απόφ. 18/14.11.2017
(4)
Πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 115η)
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάζεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016
τ.Α’), «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/11.05.2016/τ.Α’), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της παρ. 22 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά
το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά
το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που
προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 και του άρθρου
84 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017/τ.Α’).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος.
5. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 115η συνεδρίαση
της Συγκλήτου (14.11.2017), αποφασίζει:
Την έγκριση του πλαισίου που διέπει τη μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
1. Ως μεταδιδακτορική έρευνα χαρακτηρίζεται η έρευνα που διεξάγεται σε ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από ερευνητή που είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος και γίνεται δεκτός από το
Τμήμα στο πλαίσιο επικαιροποίησης σπουδών σε σχέση
με προηγμένη έρευνα. Η μεταδιδακτορική έρευνα έχει
ως βασικούς στόχους:
α) την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής
διατριβής του ερευνητή σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα,
β) την ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στο Τμήμα, συναφών με την επιστημονική περιοχή της διατριβής
του ερευνητή,
γ) τη συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών
προβλημάτων που απασχολούν το Τμήμα,
δ) την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν
στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών,
ε) την ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και τη διεθνή
διάκριση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου.
2. Υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής μεταδιδακτορικού ερευνητή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, διαθέτει, αποδεδειγμένα,
επιστημονικό προφίλ υψηλού επιπέδου και υποβάλλει
ενδιαφέρουσα ερευνητική πρόταση.
3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές πρέπει απαραιτήτως: (α) να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος της
ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού
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αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής
έρευνας και (β) να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη
γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη
Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναφέρουν το
αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας και τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα Καθηγητή. Στην αίτηση επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών,
βιογραφικό σημείωμα, κατάλογος δημοσιευμένων εργασιών, δύο συστατικές επιστολές και σύντομη ερευνητική πρόταση.
4. Η αποδοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από γραπτή
εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα. Στην εισήγηση προσδιορίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός, η
διάρκεια, οι φάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και τεκμηριώνεται η ανάγκη υλοποίησης του στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας και της μεταδιδακτορικής
έρευνας που θα αναπτύξει ο μεταδιδακτορικός ερευνητής. Εφ' όσον η εισήγηση γίνει δεκτή, η Συνέλευση
του Τμήματος προβαίνει στην αποδοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή και τον ορισμό του επιβλέποντος
καθηγητή.
5. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής συνεργάζεται με
τον επιβλέποντα της μεταδιδακτορικής έρευνας. Στον
μεταδιδακτορικό ερευνητή παρέχονται από το Τμήμα,
με ευθύνη του επιβλέποντα, οι απαραίτητες υποδομές
για την εκπόνηση του ερευνητικού του έργου.
6. Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να απασχολεί τους
μεταδιδακτορικούς ερευνητές επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
7. Η χρονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας
δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία έτη. Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας πέραν των
τριών ετών μπορεί να γίνει, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του επιβλέποντα, με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου.
8. Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας,
ο ερευνητής υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος,
σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή, τελική
έκθεση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής του δραστηριότητας.
9. Η Συνέλευση του Τμήματος πιστοποιεί, μετά από
αίτηση του ερευνητή, την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής του έρευνας. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται
πιστοποιητικό, στο οποίο αναφέρονται το Τμήμα του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το γνωστικό αντικείμενο
και ο χρόνος διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας.
Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 23 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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Αριθμ. 7830
(5)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας» (Centre of Comparative
Literature and Theory / CCLT) στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/08.12.2014/τ.Α’) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/28.05.2013/
τ.Α') «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»
3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’/195)
4. Το απόσπασμα πρακτικών της 46ης Τακτικής Συνεδρίασης (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) της Κοσμητείας, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(28.06.2017).
5. Την απόφαση 19/17.10.2017 της 113ης συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και θεωρίας της Λογοτεχνίας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α’).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας» (Centre of Comparative Literature and Theory /
CCLT) στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθορισμό του εσωτερικού
του κανονισμού ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση
1. Στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύεται το «Εργαστήριο Συγκριτικής
Γραμματολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας (ΕΣΓΘΛ)»
(Centre of Comparative Literature and Theory / CCLT), το
οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες
στα γνωστικά αντικείμενα της συγκριτικής γραμματολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας.
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2. Το ΕΣΓΘΛ (CCLT) έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοποί του ΕΣΓΘΛ είναι οι ακόλουθοι:
1. Η αξιοποίηση υπαρχουσών διασυνδέσεων για τη
δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου έρευνας μεταξύ
των ασχολούμενων με τη Συγκριτική Γραμματολογία και
τη Θεωρία της Λογοτεχνίας των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό το σχεδιασμό, την
υποστήριξη, την προώθηση και την παραγωγή ερευνών
στον τομέα μελέτης της Συγκριτικής Γραμματολογίας και
της Θεωρίας της Λογοτεχνίας.
2. Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ερευνητικών
επισκέψεων σε βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα του
εξωτερικού (Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία κ.α.), ημερίδων και συμποσίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
3. Η ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς αλλά και για
το ευρύτερο κοινό. Ειδικότερα, το εν λόγω εργαστήριο
συνδέει τους επιστημονικούς κλάδους της Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας
με τους ερευνητικούς τομείς της αρχαίας και της νέας
ελληνικής λογοτεχνίας, οι οποίοι αποτελούν κεντρικά
γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος προπτυχιακών
μαθημάτων (άλλωστε, τα μαθήματα «Συγκριτική Γραμματολογία» και «Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας»
περιλαμβάνονται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος,
στον οποίο περιλαμβάνονται και μαθήματα επιλογής
Θεωρίας της Λογοτεχνίας) και του προγράμματος μεταπτυχιακών μαθημάτων (ΠΜΣ) υπό τον τίτλο: «Αρχαία
και Νέα Ελληνική Φιλολογία».
4. Η διευκόλυνση υποβολής αιτήσεων για έργα και
προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στους τομείς της Συγκριτικής Γραμματολογίας
και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, με απώτερο στόχο να
εκπονηθούν σημαντικές σχετικές μελέτες.
5. Η συστηματική δημοσίευση πραγματειών, μονογραφιών και εκδόσεων αναφορικά με τη μελέτη κειμένων
της ελληνικής και της παγκόσμιας γραμματείας, καθώς
και με τη Θεωρία της Λογοτεχνίας.
6. Η εποπτεία διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο σύνδεσης της Συγκριτικής Γραμματολογίας (με
πρώτη λογοτεχνία την αρχαία και/ή τη νεοελληνική και
τις διασυνδέσεις τους με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια λογοτεχνία, και τέχνη), καθώς και της Θεωρίας της
Λογοτεχνίας, με απώτερο στόχο τη δημοσίευση τους ως
αυτοτελών μονογραφιών.
7. Η συμβολή στη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος
Φιλολογίας, σε συνεργασία με όλο το διδακτικό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
του, καθώς επίσης και με άλλα Κέντρα και Εργαστήρια
που λειτουργούν στο πλαίσιο του.
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8. Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και
εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό
σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.
9. Η ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης πρωτοβουλίας
για την πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρουμένων
πάντοτε των κανόνων της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής δεοντολογίας.
Σταθερή επιδίωξη των στελεχών του εν λόγω εργαστηρίου είναι η αδιάλειπτη αξιολόγηση των βασικών στόχων του και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του στο
πλαίσιο της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Το προσωπικό του ΕΣΓΘΛ αποτελείται από α) μέλη
Δ.Ε.Π. και Ομότιμους Καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, β) μέλη Δ.Ε.Π.
και Ομότιμους Καθηγητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλων Α.Ε.Ι. της Ελλάδας
και του εξωτερικού, γ) μέλη Ερευνητικών Ιδρυμάτων και
Επιστημονικών Φορέων και δ) υποψηφίους διδάκτορες,
μεταπτυχιακούς φοιτητές και επί πτυχίω φοιτητές του
Τμήματος Φιλολογίας, από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη
του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο
με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής
νομοθεσίας.
2. Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΣΓΘΛ κατατάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Ερευνητές και Ειδικοί
Επιστήμονες (μέλη Δ.Ε.Π. και Ομότιμοι Καθηγητές ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος), β) Βοηθοί Ερευνητές
και Επιστημονικοί Συνεργάτες (κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών ή υποψήφιοι διδάκτορες) και γ) Συνεργάτες (μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, βοηθητικό προσωπικό).
3. Για την εκπόνηση των Ερευνητικών Προγραμμάτων
ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο οποίος πρέπει να
ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία (α) της ανωτέρω παρ. 2.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, και ορίζεται με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 3685/2008.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή
στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του ετήσιου
προγράμματος λειτουργίας για το ΕΣΓΘΛ, η μέριμνα για
τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

51941

3. Στη διοίκηση του Εργαστηρίου συμμετέχει επίσης
ο Αναπληρωτής Διευθυντής, που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου που
κοινοποιείται στη Γ.Σ. του Τμήματος και καταγράφεται
στα πρακτικά της. Οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή
Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή που
κοινοποιείται στη Γ.Σ. του Τμήματος και καταγράφεται
στα πρακτικά της.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο ΣΓΘΛ λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για τη διενέργεια των ερευνητικών
του στόχων.
Χώροι εγκατάστασης του Εργαστηρίου ΣΓΘΛ είναι και
οι χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τον σκοπό αυτό. Στους χώρους εγκατάστασης
υπάρχει πινακίδα με τον πλήρη τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορίζει μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Ύ και
άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σε αυτό,
την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, μελών,
επισκεπτών) στους χώρους του Εργαστηρίου όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, καθώς και την
προστασία των ως άνω μηχανημάτων και υλικών και
εγκαταστάσεων του από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους
ερευνητές που έχουν σχετική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητός εξοπλισμός ο οποίος παραδίδεται για
τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφεται, μετά τη χρησιμοποίηση του, στην κατάσταση που είχε παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου,
η πρόσληψη διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του
Τμήματος κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή.
Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι
Τα έσοδα του Εργαστηρίου ΣΓΘΛ προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
2. Την πραγματοποίηση και διάθεση επιστημονικών
δημοσιεύσεων και εν γένει επιστημονικών προϊόντων
(την έκδοση βιβλίων, επετηρίδων, συλλογικών τόμων
ή περιοδικών).
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3. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παραχωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται
από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα
προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το Εργαστήριο
εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό
του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
6. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.
7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3 του π.δ. 159/1984.
8. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου ΣΓΘΛ τηρούνται τα
ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας.
2. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
3. Αρχείο επιστημονικών δραστηριοτήτων.
4. Αρχείο διδακτικών δραστηριοτήτων.
5. Αρχείο δημοσιεύσεων.
6. Φάκελος μηχανολογικού εξοπλισμού.
7. Βιβλίο αναλωσίμων υλικών.
8. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
9. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
10. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κατά έτος.
11. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
12. Βιβλίο μελών.
13. Με απόφαση του Διευθυντή ή/και του Αναπληρωτή Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο
βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η τήρηση των ανωτέρω γίνεται σε ψηφιακή μορφή.
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Άρθρο 8
Τίτλος- Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Συγκριτικής Γραματολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας» και
ο διακριτικός του τίτλος είναι «ΕΣΓΘΛ».
Για την επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ο τίτλος «Centre of Comparative Literature and
Theory» και ο διακριτικός τίτλος «CCLT». Αυτός ο τίτλος
και τα στοιχεία του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους
που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον
εσωτερικό Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και
Θεωρίας της Λογοτεχνίας (ΕΣΓΘΛ) και έχει ως έμβλημα
στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα προαναφερθέντα στοιχεία
στην αγγλική γλώσσα (Centre of Comparative Literature
and Theory / CCLT), χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την
ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.
Άρθρο 9
Τεκμήριο Αρμοδιότητας
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός δύναται να αναθεωρηθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή. Για
οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουργία
και αποστολή του Εργαστηρίου, αρμόδιο όργανο είναι
η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας.
Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 23 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02041893011170012*

