
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και 
Μάθησης και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του.

2 Ένταξη της Ελένης Καλεντζή του Στεφάνου, μέ-
λους Διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, σε 
προσωποπαγή θέση, στην κατηγορία του Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο 
Τμήμα Γεωπονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη της 
Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

3 Μετονομασία του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευ-
νών στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ-
χολογίας της Φιλοσοφικής Σχόλης του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων (π.δ. 107/2003, Α΄98) σε Εργαστήριο 
με τίτλο: «Εργαστήριο Φιλοσοφικών Ερευνών για τις 
Επιστήμες, την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό» (ΕΦΕ-
ΕΤΠ) του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση 
του Εσωτερικού Κανονισμού του.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄ αρ. 31702/29-07-2020
απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστήμιου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στο 
Β΄3552.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    16138 (1)
Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και 

Μάθησης και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(συνεδρία 12/23.07.2020)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α΄31), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2007 Οργανισμός Διοικη-
τικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Α΄184).

3. Τις διατάξεις του εδαφίου α της παρ. 22 του άρθρου 
80 και των εδαφίων α και κε της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
ν. 4009/2011 (Α΄195).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 και της παρ. 22 εδάφιο 
γ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 όπως αντικαταστά-
θηκε από την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016,  
σύμφωνα με την οποία «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 της 
Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως» (Α΄83).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 και της παρ. 8 του άρ-
θρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν (Α΄114).

6. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί ο 
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του ν. 4009/2011.

7. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131) 
όπως ισχύουν.

8. Την απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π στην υπ΄αρ. 13/20.07.2020 
συνεδρίαση περί της αναγκαιότητας ίδρυσης του «Γρα-
φείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Δια-
σφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.

9. Το πρακτικό της υπ΄αρ. 12/23.07.2020 θέμα 5.4 
«Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μά-
θησης και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού,

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα, αποφασίζει:
Την ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και 

Μάθησης και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση «Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας 
και Μάθησης»

Ιδρύεται το «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και 
Μάθησης» με στόχο τη διασφάλιση συνεχούς υποστή-
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ριξης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς αυτήν την 
κατεύθυνση, πλαισιώνοντας με όρους διασφάλισης ποι-
ότητας το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο των διδασκό-
ντων/ουσών, στο πλαίσιο του συνεχώς εξελισσόμενου 
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και των 
αρχών της Διά Βίου Μάθησης.

Το «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» 
λειτουργεί κεντρικά, υπό την εποπτεία του/της Αντιπρύ-
τανη/ισσας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 
Μέριμνας και υποστηρίζεται διοικητικά και γραμματει-
ακά από το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. 
Συνεργάζεται με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. για ζητήματα που αφορούν 
στην αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας του εκπαι-
δευτικού έργου, με την Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας για ζητήματα που αφορούν 
στην παροχή και υποστήριξη του έργου αυτού, καθώς 
και με κάθε υπηρεσία του Ιδρύματος, όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο. Με την ίδρυσή του το Γραφείο θα λειτουρ-
γεί στη βάση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, 
όπου και περιγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας του. Ο/Η 
Αντιπρύτανης/ισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοι-
τητικής Μέριμνας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και 
τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Γραφείου, τον οποίο και εισηγείται στη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος προς έγκριση.

Άρθρο 2
Σκοποί και Στόχοι του Αιγαίου του «Γραφείου 
Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης»

Η έμφαση στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της 
Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, στη Διά Βίου Μάθηση 
και στα ζητήματα διασφάλισης ποιότητας του εκπαιδευ-
τικού έργου, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία δο-
μών ενδοπανεπιστημιακής υποστήριξης του διδακτικού 
και παιδαγωγικού έργου που παρέχεται στα πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα, αποτελούν πλέον προτεραιότητες που 
υιοθετούνται από τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, και κατά τα προβλεπό-
μενα στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4009/2011, 
ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου «Γραφείο Υποστή-
ριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης».

Το Γραφείο έχει ως σκοπό την παροχή πολλαπλών 
υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς 
βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τελικό αποδέκτη και ωφε-
λούμενο το φοιτητικό πληθυσμό. Παρακολουθώντας τις 
αρχές της Διά Βίου Μάθησης και τις αρχές του Ευρωπαϊ-
κού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, ως συναφείς στόχοι 
αναφέρονται η πρόσθετη ενημέρωση των διδασκόντων/
ουσών σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της Πανεπι-
στημιακής Παιδαγωγικής, η δημιουργία, ανταλλαγή 
και συστηματοποίηση καλών πρακτικών και εργαλεί-
ων για την αποτελεσματική σχεδίαση, διδασκαλία και 
αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας, η καταγραφή 
και επεξεργασία διδακτικών αναγκών και ερωτημάτων 
σχετικών με τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, η ανά-
πτυξη αποτελεσματικών τεχνικών και μεθόδων μάθη-
σης για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η 

ανάπτυξη σύγχρονων και πολύμορφων περιβαλλόντων 
μάθησης που θα αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνικές και 
μεθόδους με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευoμένων και τις αρχές της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
των φοιτητών και φοιτητριών, η ενημέρωση και η ευαι-
σθητοποίηση ως προς την ανάγκη διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, η πρόταση και εισαγωγή καινοτομιών με 
την αξιοποίηση και των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία.

Άρθρο 3
Λειτουργία και δράσεις του «Γραφείου 
Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης»

Κύρια αντικείμενα του Γραφείου είναι:
I. Η οργάνωση Σεμιναρίων, Συνεδρίων/Ημερίδων, Βιω-

ματικών Εργαστηρίων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής ανάπτυξης και άλλων επιστημονικών 
δράσεων, με αντικείμενο την επιπρόσθετη επιμόρφωση 
και υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύ-
ματος ως προς: i) την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 
σχετικών με την εκπαίδευση φοιτητών/τριών σε προ-
πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ii) την εφαρμογή 
νέων προσεγγίσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και 
την πανεπιστημιακή Παιδαγωγική iii) τη βέλτιστη, διε-
πιστημονική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν 
στο επίπεδο των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των 
φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με απώτερο στόχο την υποστήριξη των ίδιων των φοι-
τητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, iv) την 
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (με ενδεχόμενη συνεργασία με υφιστά-
μενες δομές πολυμέσων του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

II. Η ανάπτυξη συνεργειών με άλλες αντίστοιχες δομές 
των Α.Ε.Ι., Ινστιτούτων ή φορέων με παρεμφερή δράση 
που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

III. Η διοργάνωση πάσης φύσεως δράσεων σε συνερ-
γασία με άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς, 
ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά από τη σύναψη 
σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.

IV. Η ανάπτυξη επικοινωνίας, συνεργειών και συνερ-
γασιών με μέλη Δ.Ε.Π., Εργαστήρια, Κέντρα και Γραφεία, 
φορείς, ινστιτούτα και ιδρύματα που λειτουργούν στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχουν ως αντικείμενο τη 
διδασκαλία και τη μάθηση, με στόχο την ανταλλαγή τε-
χνογνωσίας αναφορικά με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις.

V. O συντονισμός προγραμμάτων έρευνας και χρημα-
τοδότησής τους σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμο-
διότητες του Γραφείου.

VI. Η παροχή υπηρεσιών, όπως εκπόνηση μελετών, 
ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που σχετί-
ζεται με τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
του φοιτητικού πληθυσμού, η έκδοση επιστημονικών 
περιοδικών, κ.ά.

VII. Η πειραματική εφαρμογή καινοτόμων προσεγ-
γίσεων στην πράξη, σε συνεργασία με μέλη Δ.Ε.Π. του 
Ιδρύματος.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40933Τεύχος B’ 3933/15.09.2020

VIII. H συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη και διεκ-
περαίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του Γραφείου.

IX. H δημιουργία Μητρώου συνεργατών/τριών, τόσο 
μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και εξωτε-
ρικών εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των δρά-
σεων του Γραφείου.

X. Η δημιουργία αποθετηρίου συγκέντρωσης και ανα-
διανομής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού και ερευνητι-
κού υλικού και καλών πρακτικών.

XI. Η παροχή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων των 
δράσεων του Γραφείου σε ετήσια βάση στη ΜΟ.ΔΙ.Π,. 
στο πλαίσιο της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του 
Ιδρύματος.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις του Γραφείου, εν μέρει ή 
και στο σύνολό τους, είναι δυνατόν να παρέχονται από 
απόσταση αλλά και εκτός της έδρας του Γραφείου, λαμ-
βάνοντας υπόψη και τη πολυνησιωτική γεωγραφική κα-
τανομή των Σχολών και των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Άρθρο 4
Όργανα του «Γραφείου Υποστήριξης 
Διδασκαλίας και Μάθησης» 
και αρμοδιότητές τους

Το «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» 
λειτουργεί κεντρικά και υποστηρίζεται διοικητικά και 
γραμματειακά από το διοικητικό προσωπικό του Πανεπι-
στημίου. Συνεργάζεται με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. για ζητήματα που 
αφορούν στην αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου, με τη Διεύθυνση Σπουδών 
για ζητήματα που αφορούν στην παροχή και υποστή-
ριξη του έργου αυτού, καθώς και με κάθε υπηρεσία του 
Ιδρύματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Το «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» 
εποπτεύεται από τον/την Αντιπρύτανη/ισσα Ακαδημαϊ-
κών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Η Σύγκλητος, 
έπειτα από εισήγηση του/της αρμόδιου/ας Αντιπρύτανη/
ισσας, ορίζει Εξαμελή «Επιτροπή Ακαδημαϊκού Συντονι-
σμού» του έργου του Γραφείου η οποία απαρτίζεται από 
ένα μέλος ΔΕΠ ανά Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η 
επιτροπή έχει διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και 
απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος με εμπειρία 
στα ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής, στην Εκπαί-
δευση Ενηλίκων και την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική.

Α) Ο/Η Αντιπρύτανης/ισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Φοιτητικής Μέριμνας έχει τις ακόλουθες αρμοδιό-
τητες:

I. Συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και 
προβλέπει την οργανωτική δομή του Γραφείου.

II. Μεριμνά για την προώθηση των σκοπών και των 
στόχων του Γραφείου και την ανάληψη κάθε απόφασης 
και πρωτοβουλίας σχετικά με την εκπλήρωση των σκο-
πών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

III. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη 
διοίκηση και τη λειτουργία του Γραφείου, καθώς και για 
θέματα χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του.

IV. Αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων του Γραφείου 
και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του.

V. Συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό των δρα-
στηριοτήτων του Γραφείου, καθώς και των συνεργειών 
με εξωτερικούς φορείς.

VI. Εποπτεύει και προΐσταται της λειτουργίας και της 
αξιολόγησης των πάσης φύσης δράσεων που αναπτύσ-
σει το Γραφείο.

VII. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπε-
ραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του Γραφείου.

VIII. Συνεργάζεται με τους/τις Προέδρους των Τμημά-
των και τις Κοσμητείες των Σχολών για την υποστήριξη 
της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του Γρα-
φείου.

IX. Συνεργάζεται με τους/τις υπεύθυνους/ες αντίστοι-
χων δομών των ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και 
αναπτύσσει κοινές δράσεις και συνέργειες.

X. Συντονίζει προγράμματα έρευνας και χρηματοδό-
τησης του Γραφείου.

XI. Εκπροσωπεί το Γραφείο εντός και εκτός του Ιδρύ-
ματος.

XII. Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου 
του Γραφείου, την οποία καταθέτει προς έγκριση στη 
Σύγκλητο.

Β) Η Εξαμελής «Επιτροπή Ακαδημαϊκού Συντονι-
σμού» του έργου «Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκα-
λίας και της Μάθησης» έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Συνεργάζεται με τον/την αρμόδιο Αντιπρύτανη/ισσα 
για τη διαμόρφωση του προγραμματισμού δραστηριο-
τήτων του Γραφείου.

2. Αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και καταγραφή των 
αναγκών του διδακτικού προσωπικού και του φοιτητικού 
πληθυσμού, αναφορικά με την υποστήριξη της διδασκα-
λίας και της μάθησης.

3. Συνεργάζεται με τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων/ουσών του Π.Α. για την 
ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων με στόχο την ανα-
βάθμιση της διδασκαλίας και της μάθησης στο Π.Α.

4. Αναλαμβάνει την οργάνωση επιμορφωτικών δρά-
σεων, σεμιναρίων και λοιπών δράσεων του Γραφείου.

5. Μεριμνά για τη δημιουργία αποθετηρίου υποστηρι-
κτικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού (σε έντυπη 
ή ηλεκτρονική μορφή), καθώς και καλών πρακτικών.

6. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Γραφείου μπορεί να 
επικουρείται από μέλη ΔΕΠ του Π.Α. ή άλλων ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ινστιτούτων ή φορέων της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν ως αντικείμενο 
τη διδασκαλία και τη μάθηση. Για τον σκοπό αυτό, και με 
ευθύνη της Τριμελούς Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονι-
σμού του έργου του Γραφείου, δημιουργείται Μητρώο 
Συνεργατών/τριών, μελών ΔΕΠ και εξωτερικών εμπειρο-
γνωμόνων, οι οποίοι δύνανται να στηρίζουν τις δράσεις 
του Γραφείου

Άρθρο 5
Γραμματειακή στήριξη του «Γραφείου 
Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης»

Η έδρα του Γραφείου βρίσκεται σε χώρο του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, ενώ μπορεί να γίνει χρήση χώρων του 
Ιδρύματος στα 6 νησιά λειτουργίας του και στην Αθήνα.
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Για τη διοικητική και γραμματειακή στήριξη του έρ-
γου του «Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και 
της Μάθησης», όπως αυτό έχει περιγραφεί στο άρθρο 3 
του παρόντος Κανονισμού, είναι δυνατό να τοποθετού-
νται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διοικητικοί/
ές υπάλληλοι του Πανεπιστημίου ή να απασχολούνται 
εξωτερικοί/ές συνεργάτες/τριες ή αποσπασμένοι/ες 
εκπαιδευτικοί.

Ειδικότερα, στα καθήκοντα του/των υπαλλήλου/ων 
που θα αναλάβει/ουν τη γραμματειακή υποστήριξη του 
Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθηση 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

• Η υποστήριξη του έργου του Γραφείου με στόχο την 
καλή λειτουργία και υλοποίηση των πάσης φύσεως δρά-
σεων του, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον προγραμ-
ματισμό της λειτουργίας του.

• Η επικουρία του/της αρμόδιου/ας Αντιπρύτανη/ισσας 
και της τριμελούς επιτροπής ακαδημαϊκής υποστήρι-
ξής του αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων, των 
προγραμμάτων και των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων 
που οργανώνονται από το Γραφείο.

• Η επικοινωνία με εσωτερικούς/ές και εξωτερικούς/ές 
διδάσκοντε/ουσες, συνεργαζόμενους/ες εμπειρογνώμο-
νες, φορείς, και εν γένει συνεργάτες/τριες του Γραφείου.

• Η παρακολούθηση και τήρηση του Μητρώου Δρά-
σεων του Γραφείου.

• Η τήρηση πρακτικών σε συνεδριάσεις που σχετίζο-
νται με την λειτουργία του Γραφείου.

• Η τήρηση στοιχείων οικονομικού χαρακτήρα, προ-
κειμένου να χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη του ετή-
σιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού 
του Γραφείου.

•  Η υποστήριξη ιστοσελίδας και ηλεκτρονικών δεδο-
μένων κι επικοινωνίας/δημοσιότητας των δράσεων του 
Γραφείου.

Άρθρο 6
Πόροι του «Γραφείου Υποστήριξης 
της Διδασκαλίας και Μάθησης»

Οι πόροι του Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας 
και της Μάθησης μπορεί να προέρχονται από:

• Τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.
• Την εκτέλεση ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή 
λογαριασμό τρίτων.

• Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προ-
γράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

• Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
και εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

• Χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδι-
ωτικού τομέα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους 
διεθνείς οργανισμούς.

• Κληρονομιές, χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

• Ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, είναι δυνατό 
να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-
λίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και πρόσοδοι από περιουσιακά 
στοιχεία του Ιδρύματος για τη λειτουργία και ανάπτυξη 
του Γραφείου.

• Το Γραφείο αξιοποιεί όλη τη διαθέσιμη τεχνολογική 
υποδομή του Ιδρύματος, καθώς και διαθέσιμο υλικό 
σε ψηφιακή μορφή, που αφορά στο περιεχόμενο των 
προσφερομένων μαθημάτων, συνδυάζοντας διδακτική 
μεθοδολογία, τεχνολογική υποδομή και ψηφιακό περι-
εχόμενο.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει με τη δημο-
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατηρεί το 
δικαίωμα τροποποίησης των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
ύστερα από εισήγηση του/της αρμοδίου/ας Αντιπρύ-
τανη/ισσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 31 Αυγούστου 2020

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

Αριθμ.     ΔΦ 11./4738 (2)
Ένταξη της Ελένης Καλεντζή του Στεφάνου, μέ-

λους Διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, σε 

προσωποπαγή θέση, στην κατηγορία του Εργα-

στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο 

Τμήμα Γεωπονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη της 

Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (Α΄173), όπως τροπο-

ποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του 

ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρ-
θρα 27 και 64 του ν. 4386/2016 (Α΄83).

3. Τις διατάξεις της υποπαρ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 
68 του ν. 4235/2014 (Α΄32).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του 
ν. 4264/2014 (Α΄118), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄83).

5. Το άρθρο 12 του π.δ. 80/2016 (Α΄145).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του 

ν. 4452/2017 (Α΄17).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 128 έως 131, 153 και 154 

του ν. 4472/2017 (Α΄74).
8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).
9. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄70).
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10. Τις διατάξεις της περ. γγ΄ του εδαφίου Ζ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 2 και των άρθρων 7 και 9 του ν. 4610/2019 
(Α΄70).

11. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 55 του 
ν. 4610/2019 (Α΄70).

12. Την υπ΄ αρ. 19407/Z1/11-2-2020 υπουργική από-
φαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

13. Την υπό στοιχεία ΤΓΦ/814/14-3-2019 αίτηση 
ένταξης της Ελένης Καλεντζή του Στεφάνου, διοικητι-
κού υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) σε θέση κατηγορίας Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του πρώην 
Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας της Σχολής Τεχνολογί-
ας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, 
του πρώην ΑΤΕΙΘ.

14. Την υπό στοιχεία ΤΓΦ 10.1/959/3-4-2019 εισήγηση 
της τριμελούς Επιτροπής του πρώην Τμήματος Τεχνο-
λόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του πρώην 
ΑΤΕΙΘ σχετικά με την ένταξη της Ελένης Καλεντζή, κα-
τόχου διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμε-
νο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 
η Σχολή, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού.

15. Το υπ΄ αρ. 7/4-4-2019 (θέμα 1ο) απόσπασμα πρα-
κτικού της Συνέλευσης του πρώην Τμήματος Τεχνολό-
γων Γεωπόνων της πρώην Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονί-
ας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, το οποίο 
αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη της Ελένης Καλεντζή, 
διοικητικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) κατηγορίας ΠΕ Διοι-
κητικού-Οικονομικού, σε θέση κατηγορίας Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στο πρώην Τμήμα 
Τεχνολόγων Γεωπόνων της πρώην Σχολής ΣΤΕΓ.ΤΕ.ΤΡΟΔ.

16. Τα στοιχεία του προσωπικού της μητρώου, από τα 
οποία, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι:

α) Με την υπ΄ αρ. 001/18-1-2001 πράξη του Προέδρου 
ΤΕΙΘ (ΝΠΔΔ 135), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις κατατάχθηκε σε προσωρινή συνιστώμενη θέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ), 
κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού και ΜΚ 16ο.

β) Είναι κάτοχος από 29-9-1993 πτυχίου του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικο-
νομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

γ) Είναι κάτοχος από 28-3-2000 Διδακτορικού Διπλώ-
ματος που απονεμήθηκε από το Τμήμα Κτηνιατρικής 
της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

17. Την υπ΄ αρ. admin 2007/7-6-20019 πράξη Προέ-
δρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος (Β΄2516) περί αυτοδίκαιης μεταφο-
ράς του πάσης φύσεως προσωπικού του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης 
στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

18. Την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/1767/18-11-2019 έκθεση 
ελέγχου νομιμότητας Προέδρου της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

19. Το υπό στοιχεία Φ.1/Α/95/28129/Β1/26-2-2020 έγ-
γραφο της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

20. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ένταξη της Ελένης Καλεντζή του Στεφάνου διοι-
κητικού υπαλλήλου, η οποία υπηρετεί σε προσωποπαγή 
θέση με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κατηγορίας Π.Ε κλά-
δου Διοικητικού-Οικονομικού του ΑΤΕΙΘ με ΜΚ 17ο, σε 
συνιστώμενη-με μετατροπή της ως άνω αναφερόμενης 
θέσης που κατέχει-μόνιμη οργανική θέση με ΜΚ 13ο 
(ν. 4472/2017), στην κατηγορία του Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο τμήμα Γεωπονίας με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, επειδή 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής της διαθέτει τα 
προσόντα που ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, την παρ. 2 
του άρθρου 64 του ν. 4386/2016 και την περ. ε΄ της παρ. 
1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018.

Καταργείται η προσωρινά συνιστώμενη θέση διοικη-
τικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομι-
κού, που κατείχε η ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Ι

Αριθμ.     24264 (3)
Μετονομασία του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευ-

νών στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ-

χολογίας της Φιλοσοφικής Σχόλης του Πανεπιστημί-

ου Ιωαννίνων (π.δ. 107/2003, Α΄98) σε Εργαστήριο 

με τίτλο: «Εργαστήριο Φιλοσοφικών Ερευνών για 

τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό» 

(ΕΦΕΕΤΠ) του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκρι-

ση του Εσωτερικού Κανονισμού του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 και 

του άρθρου 29 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018.

2. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου 
εν Ιωαννίνοις».

3. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-
ση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄137).

4. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142) «Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατά-
ξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 του ιδίου 
νόμου.
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5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων κατά άρθρο 7 και 8 του ν. 4485/2017.

6. Τη θετική εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρία 
της υπ΄ αρ. 435/29-4-2020 που αφορά στη μετονομασία 
του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών στο Τμήμα Φιλο-
σοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.δ. 107/2003, 
Α΄98) σε Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Φιλοσοφικών 
Ερευνών για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και τον Πολιτι-
σμό (ΕΦΕΕΤΠ) του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην έγκριση 
του εσωτερικού κανονισμού του.

7. Το γεγονός ότι το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουρ-
γεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της υπ΄ 
αρ. 1088/16-06-2020, αποφασίζει:

Τη Μετονομασία του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευ-
νών στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχο-
λογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων (π.δ. 107/2003, Α΄98) σε Εργαστήριο με τίτλο: 
«Εργαστήριο Φιλοσοφικών Ερευνών για τις Επιστήμες, 
την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό» (ΕΦΕΕΤΠ) του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων και την έγκριση του εσωτερικού 
του κανονισμού, ως εξής:

Μετονομασία του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων (π.δ. 107/2003, Α΄98)σε Εργαστήριο με τίτλο: «Ερ-
γαστήριο Φιλοσοφικών Ερευνών για τις Επιστήμες, την 
Τεχνολογία και τον Πολιτισμό» (ΕΦΕΕΤΠ) του Τμήματος 
Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και Έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Μετονομασία-Γνωστικό Αντικείμενο

Το «Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών» μετονομάζεται 
σε: «Εργαστήριο Φιλοσοφικών Ερευνών για τις Επιστήμες, 
την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό (ΕΦΕΕΤΠ)» [“Philosophy 
Research Laboratory on Sciences, Technology, and 
Culture”]. Η μετονομασία του Εργαστηρίου προκύπτει 
τόσο από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η μετεξέ-
λιξη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχο-
λογίας σε Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όσο και από τις σύγχρο-
νες ερευνητικές και ευρύτερες ακαδημαϊκές επιταγές, οι 
οποίες οδηγούν στην αναθεώρηση των υφιστάμενων επι-
στημονικών προτεραιοτήτων εντός ενός μετεξελιχθέντος 
πανεπιστημιακού Τμήματος Φιλοσοφίας. Συνάδει, δε, με 
ειλημμένες θεσμικές αποφάσεις και συγκεκριμένα, αφε-
νός, την υπ΄ αρ. 435/29-4-2020 απόφαση Γ.Σ. του Τμήμα-
τος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων και, αφετέρου, τη συνακόλουθη εγκριτική 
αυτών υπ΄ αρ. 1088/16-6-2020 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η έρευνα γύρω από την εξέλιξη των επιστημών και 
της τεχνολογίας αποτελεί κεντρικό άξονα της φιλοσοφι-

κής διερώτησης τόσο στην ιστορική της διάσταση στο 
πλαίσιο ερευνών της νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφί-
ας όσο και στη συστηματική της διάσταση στο πλαίσιο 
της φιλοσοφίας των επιστημών και της φιλοσοφίας της 
τεχνολογίας καθώς και συναφών φιλοσοφικών κλάδων 
που μελετούν υπό άλλες επόψεις το ιστορικό γίγνεσθαι 
και την ευρύτερη πολιτισμική λειτουργία των επιστημών 
και της τεχνολογίας, όπως η μεταφυσική και η γνωσιο-
θεωρία, η πρακτική φιλοσοφία καθώς και η κανονιστική 
και η εφαρμοσμένη ηθική, η φιλοσοφία της φύσης και η 
φιλοσοφική ανθρωπολογία, η φιλοσοφία του πολιτισμού 
και της τέχνης, τέλος, η κοινωνική και πολιτική φιλοσο-
φία. Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως δυναμικό ερευνητικά 
πεδίο της φιλοσοφίας, το οποίο συνιστά μείζουσα ακα-
δημαϊκή απαίτηση για το νεοσύστατο Τμήμα Φιλοσοφίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Τα συγκεκριμένα ερευνητικά αντικείμενα θεραπεύονται 
από ικανό αριθμό διδασκόντων του Τμήματος, εκπροσω-
πούνται από υποχρεωτικά και κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος, τέλος, συνιστούν μια από τις δύο διακρι-
τές κατευθύνσεις του Διϊδρυματικού Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική 
Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών» που συνεχίζει 
τη λειτουργία του εντός του Τμήματος Φιλοσοφίας έχο-
ντας ήδη πολυετή παρουσία εντός του Τομέα Φιλοσο-
φίας του τέως Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή

Το «Εργαστήριο Φιλοσοφικών Ερευνών για τις Επιστή-
μες, την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό (ΕΦΕΕΤΠ)» έχει 
ως αποστολή:

1. Τη μέριμνα για τις διδακτικές, ερευνητικές και ευρύ-
τερα επιστημονικές-ακαδημαϊκές προτεραιότητες του 
Τμήματος, συγκεκριμένα των διδασκόντων, των προπτυ-
χιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδα-
κτόρων και μεταδιδακτόρων του Τμήματος Φιλοσοφίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, καθώς και άλλων πανεπιστημιακών 
Τμημάτων, επιστημονικών Φορέων, ερευνητικών ινστι-
τούτων και Οργανισμών, σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδι-
ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη διεπιστημονική συνεργασία με κάθε μορφής Εργα-
στήρια, Κέντρα Ερευνών, Φορείς, Δομές, Οργανισμούς και 
Ακαδημαϊκά Τμήματα, εφόσον οι επιστημονικοί τους στό-
χοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας. Η 
εν λόγω συνεργασία κρίνεται ιδιαιτέρως απαραίτητη λόγω 
του εγγενώς διεπιστημονικού χαρακτήρα του Εργαστηρί-
ου, πράγμα που αξιώνει τη συνεργασία με άλλα Τμήματα 
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εντός της Φιλοσοφικής Σχολής αλλά και με πανεπιστημι-
ακά Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Σχολής 
Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής 
Καλών Τεχνών, της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, μεταξύ άλλων.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών δράσεων όπως δια-
λέξεις, ημερίδες και διημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συ-
ζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, συνέδρια, επιμορφώσεις, 
κριτικές διαβουλεύσεις (debates), προγράμματα Διά Βίου 
Μάθησης, θερινά επιμορφωτικά σχολεία, εκδηλώσεις με δι-
επιστημονικό χαρακτήρα, προσκλήσεις ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, σε συνάφεια πάντοτε 
με τα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

4. Τη συγκέντρωση, αποδελτίωση, κωδικοποίηση, τα-
ξινόμηση, μηχανογράφηση, δυνάμει ψηφιοποίηση και 
διάθεση στο ακαδημαϊκό αλλά και το ευρύτερο κοινό 
αρχειακού υλικού-επιστημονικών εκδόσεων, άρθρων, 
μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών κ.ά.-
προκειμένου το Εργαστήριο να επεκτείνει την ήδη υπάρ-
χουσα αξιόλογη Βιβλιοθήκη του. Η εν λόγω Βιβλιοθήκη 
προέκυψε από δωρεά της «Ελληνογαλλικής Ένωσης 
Αθηνών» (2016), η οποία περιλαμβάνει πολύτιμα τεκ-
μήρια και έντυπο υλικό υπό μορφή σπάνιων εκδόσεων 
και περιοδικών για τον νεότερο και τον σύγχρονο ευρω-
παϊκό πολιτισμό σε όλες τις πτυχές του (επιστήμες και 
τεχνολογία, φιλοσοφία και επιστήμες του πνεύματος, 
ιστορία και πολιτική, λογοτεχνία και καλές τέχνες).

5. Το σχεδιασμό, την εκπόνηση, διάχυση και την εν γένει 
υποστήριξη καινοτόμων και πρωτότυπων ερευνητικών 
και επιμορφωτικών έργων με τη συνέργεια φιλοσοφικής 
έρευνας, επιστημών και τεχνολογικών πρακτικών. Ειδι-
κότερα, στο επίπεδο αυτό, το Εργαστήριο ενθαρρύνει:

- Την εκπόνηση μελετών, μεταπτυχιακών εργασιών, 
διδακτορικών διατριβών, μεταδιδακτορικών ερευνών, 
επιστημονικών μελετών κ.ά., που εμπίπτουν στο αντι-
κείμενο του Εργαστηρίου.

- Την έκδοση πρωτότυπων ή/και μεταφρασμένων επι-
στημονικών έργων σχετικών με τα πεδία αρμοδιότητας 
του Εργαστηρίου και παρεμφερών θεματικών.

- Τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ερ-
γαστηρίου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με 
συμμετοχή σε εκδόσεις συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, και 
κοινοποιήσεις έργου με χρήση ψηφιακών μέσων και ΜΜΕ.

- Τη συμμετοχή των μελών του Εργαστηρίου σε ερευνη-
τικά (εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή) fora καθώς και σε αντί-
στοιχα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά δίκτυα.

- Τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμινα-
ρίων, ημερίδων, θερινών σχολείων.

- Τη δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας του Ερ-
γαστηρίου.

- Τη διευρυμένη διαθεματική και διεπιστημονική συνερ-
γασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και 
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο 
του Εργαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας.

- Την επιδίωξη οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτες, φο-
ρείς, συλλόγους, σωματεία και οργανισμούς ημεδαπής και 
αλλοδαπής, οι στόχοι και σκοποί των οποίων συνάδουν 

με τους επιστημονικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς 
προσανατολισμούς του Εργαστηρίου προσδοκώντας ικα-
νό αριθμό πρωτοπόρων προγραμμάτων με αναγνωρισμέ-
νο επιστημονικό κύρος και ευρεία επιστημονική εμβέλεια.

- Τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία καθώς και τη συ-
νεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς.

- Κάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική, διδακτική 
και επιμορφωτική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 της 
παρούσας.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου μπορεί να απαρτί-
ζεται από:

1. Μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων που υπηρετούν ως 
διδάσκοντες στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο άρθρο 1 της παρού-
σας, τα οποία τοποθετούνται στο Εργαστήριο μετά από 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

2. Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ), των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο 
άρθρο 1 της παρούσας, τα οποία τοποθετούνται στο 
Εργαστήριο με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

3. Μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία δύνανται να τοπο-
θετηθούν στο Εργαστήριο με πράξη του Πρύτανη μετά 
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος δύνανται 
να τοποθετηθούν στο Εργαστήριο κατά την παρ. 3β του 
άρθρου 13 του ν. 2817/2000 (Α΄78), όπως τροποποιή-
θηκε από την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και 
από ερευνητές/μελετητές αποφοίτους καθώς και, υπό 
ειδικές συνθήκες έγκρισης, προπτυχιακούς φοιτητές, 
οι οποίοι δύνανται να συμμετέχουν στη διεκπεραίωση 
επιστημονικού έργου και την προσφορά συναφών με το 
αντικείμενο των σπουδών τους υπηρεσιών του Εργαστη-
ρίου, όταν αυτό δεν παρακωλύει τις λοιπές ακαδημαϊκές 
δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους.

5. Μέλη του λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού, που 
δύνανται να τοποθετούνται στο Εργαστήριο με τη διαδι-
κασία της παρ. 1(δ) του άρθρου 4 του ν. 2083/1992 (Α΄159).

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή/Διευθύ-
ντρια που υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στην οικεία ακαδημαϊκή 
μονάδα, ήτοι στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το γνωστικό του/
της αντικείμενο εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του 
άρθρου 1 της παρούσας και μπορεί να ανήκει στις βαθ-
μίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή 
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, όπως ορίζεται με 
τη διαδικασία της παρ. 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αυτός συμπληρώθηκε από την παρ. 5 του 
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άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) 
καθώς και από το άρθρο 29 του ν. 4485/2017.

2. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια έχει τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται: η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργί-
ας του Εργαστηρίου, ο συντονισμός του διδακτικού και 
ερευνητικού έργου του για προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σπουδών, η 
κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προγράμ-
ματος λειτουργίας του και η μέριμνα για τις προβλεπόμε-
νες υποστηρικτικές εφαρμογές, η φροντίδα κατανομής 
των χώρων του, η στελέχωσή του, η οικονομική διαχεί-
ριση των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογι-
σμού των δραστηριοτήτων του, ο ορισμός υπεύθυνου 
ή υπευθύνων αναλωσίμων και κινητού εξοπλισμού, η 
υπογραφή κάθε εγγράφου, η εκπροσώπηση του Εργα-
στηρίου στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου και 
γενικά η υπό το Τμήμα Φιλοσοφίας ευθύνη για ομαλή 
διεξαγωγή των λειτουργιών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Λειτουργία-Εγκαταστάσεις

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου 
και σε χώρο ή χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλι-
σμού του που είναι απαραίτητος για τη διενέργεια των 
εργαστηριακών ασκήσεων, των υποστηρικτικών στο 
ερευνητικό έργο δραστηριοτήτων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. 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 πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση εποπτικών μέσων 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 μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων και των 
μηχανημάτων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο 
προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική 
επί των οργάνων και μηχανημάτων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όρ-
γανα, μηχανήματα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησι-
μοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προκύπτουν από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού 
υλικού.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄53) και την κείμενη νο-
μοθεσία.

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Φιλοσο-
φίας με τη διαδικασία της παρ. (1ε) του άρθρου 4 του 
ν. 2083/1992 (Α΄159).

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. ή φυσικά πρόσωπα, OTA, 
κ.λπ.

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Tηρούμενα Bιβλία

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

• Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων/
αλληλογραφίας.

• Φάκελος τυχόν οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Φάκελος ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης και προ-

γραμματισμού έργου.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο εκδόσεων, και
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2. Με απόφαση της Διεύθυνσης του Εργαστηρίου μπο-

ρεί ακόμα να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο 
που κρίνεται απαραίτητο.

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 26 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
      Στην υπ΄ αρ. 31702/29-07-2020 απόφαση της Συγκλή-

του του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 
που δημοσιεύθηκε στο Β΄3552, στη σελίδα 36459, στη 
β΄ στήλη, στον 10ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: « Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,

στο ορθό: «Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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