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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και
Κοινοτικών Παρεμβάσεων - ΕΣΥΨΥΚΟΠ» (Laboratory in Counseling, Psychosocial Support and
Community Interventions) στο Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού του.

2

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική
Αγωγή - Ε.Ψ.Ε.Π.Α.» (Laboratory for Research on
Early Childhood Pcychopedagogy) στο Τμήμα
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

3

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία - Μητρικός Θηλασμός - Ε.Μ.Φ.Κ. και Λ.-Μ.Θ.»
(Laboratory of Midwifery Care during Antenatal
and Post natal period - Breastfeeding - L.M.C.A.P.BF.) στο Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού του.

4

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών - CONSERT»
(COmputer Networks & SErvices Research laboraTory) στον Τομέα Μετάδοσης - Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

Αρ. Φύλλου 1140

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13757

(1)

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και
Κοινοτικών Παρεμβάσεων - ΕΣΥΨΥΚΟΠ» (Laboratory in Counseling, Psychosocial Support and
Community Interventions) στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του
εσωτερικού κανονισμού του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018
(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος»,
όπως τροποποιήθηκε με την 163494/Ζ1/02-10-2018
(ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-10-2018) υπουργική απόφαση.
4. Την 214688/Ζ1/13-12-2018 (ΦΕΚ 5648/τ.Β΄/
14-12-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) θητειών
του συνόλου των προσωρινών οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
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5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση
και λειτουργία των εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό
20/02-10-2018, θέμα 49).
6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 14/18-12-2018).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων ΕΣΥΨΥΚΟΠ» στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την στελέχωσή
του με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.
8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
4/19-02-2019, θέμα 30ό) για την ίδρυση εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων ΕΣΥΨΥΚΟΠ» (Laboratory in Counseling, Psychosocial
Support and Community Interventions) στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
9. Ότι το εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων - ΕΣΥΨΥΚΟΠ» (Laboratory in
Counseling, Psychosocial Support and Community Interventions) στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό
του εσωτερικού κανονισμού του.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων - ΕΣΥΨΥΚΟΠ»
(Laboratory in Counseling, Psychosocial Support and
Community Interventions), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
ψυχοκοινωνικής έρευνας, πρόληψης ψυχοκοινωνικών
δυσκολιών, προαγωγής της ψυχικής υγείας, ανάπτυξης
και ενίσχυσης δεξιοτήτων παιδιών, εφήβων, νέων, οικογενειών, καθώς και εκτίμησης κοινοτικών αναγκών,
κοινωνικού αποκλεισμού και δικαιωμάτων ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων.
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Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός
Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων - ΕΣΥΨΥΚΟΠ
(Laboratory in Counseling, Psychosocial Support and
Community Interventions) θα έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσας και αποτελούν μέρος του
προγράμματος σπουδών του οικείου τμήματος.
2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων
του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/
τ.Α΄/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».
8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
δραστηριότητας του εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
10. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά, εφή-

Τεύχος Β’ 1140/05.04.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

βους, νέους και οικογένειες για θέματα ψυχικής υγείας,
άγχους, δυσκολιών μάθησης, διαπροσωπικών σχέσεων,
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, δυσκολιών προσαρμογής, διαχείρισης χρόνου, δυσκολιών συγκέντρωσης της
προσοχής, σπουδών και φοιτητικής ζωής.
11. Την ψυχική ενδυνάμωση των φοιτητών και την
καλλιέργεια ειδικών ακαδημαϊκών, συναισθηματικών
και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
12. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας, καθώς και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
και των δικαιωμάτων τους.
13. Τη στήριξη νέων με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες για την
προσαρμογή τους στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και
την ισότιμη συμμετοχή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές
και στην ευρύτερη κοινότητα.
14. Την προώθηση της ενεργού εμπλοκής της ακαδημαϊκής κοινότητας σε εθελοντικές ομάδες για διάφορα
θέματα της πανεπιστημιακής ή της ευρύτερης κοινότητας.
15. Την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας
του πληθυσμού της τοπικής κοινωνίας, με εστίαση στα
παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες.
16. Την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στον
πληθυσμό της τοπικής κοινωνίας, με εστίαση στα παιδιά,
τους εφήβους και τις οικογένειες.
17. Την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε
θέματα ψυχικής υγείας.
18. Την υλοποίηση ολιστικών μοντέλων παρέμβασης
στην κοινότητα.
19. Την εφαρμογή σύγχρονων ερευνητικών μεθόδων
με έμφαση στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέματα κοινωνικής συνοχής και
κοινωνικής αλλαγής σε καταστάσεις κρίσης, καθώς και
σε θέματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης αλλά
και παρέμβασης για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε άτομα,
οικογένειες και κοινότητες.
20. Την επιμόρφωση ειδικών επαγγελματιών της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικής
προστασίας, κοινοτικής οργάνωσης, και δικαιωμάτων
όπως εκπαιδευτικών, ιατρών, κοινωνικών επιστημόνων,
κ.ά.
21. Τη διεξαγωγή ψυχοκοινωνικών μελετών και σταθμίσεων ψυχομετρικών εργαλείων.
22. Την περιοδική έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού (e-journal) ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου
(newsletter).
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά
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προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και αποτελούν μέλη του
εργαστηρίου, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το εργαστήριο.
Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων - ΕΣΥΨΥΚΟΠ
διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο οποίο
ανήκει το εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο,
αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1
της παρούσας. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου, εκλέγεται
με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας
από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες
μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
2. η υποβολή στη Συνέλευση του τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου,
3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, καθώς
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
4. η υποβολή στη Συνέλευση του τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του εργαστηρίου,
5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του τμήματος και του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,
6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του εργαστηρίου,
7. μεριμνά για τη στελέχωσή του εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
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8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
9. εισηγείται στο τμήμα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,
10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης 2. Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι εν
γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του
ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των
ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των
ερευνητικών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων.
Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας εργαστηρίου
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη
λειτουργία του εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του εργαστηρίου, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.
Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
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2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους
σκοπούς του εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών
Παρεμβάσεων - ΕΣΥΨΥΚΟΠ» και στην αγγλική γλώσσα
«Laboratory in Counseling, Psychosocial Support and
Community Interventions».
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του τμήματος
και την προσθήκη του τίτλου του.
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 21 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. 13752
(2)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή - Ε.Ψ.Ε.Π.Α.» (Laboratory for Research on Early
Childhood Pcychopedagogy) στο Τμήμα Αγωγής
και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ
38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την με αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 117/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των
επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε.
του Ιδρύματος», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ.
163494/Ζ1/02-10-2018 (ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-10-2018)
υπουργική απόφαση.
4. Την με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 (ΦΕΚ 5648/
τ.Β’/14-12-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση των
προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (Α’ 38)
θητειών του συνόλου των προσωρινών οργάνων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό
20/02-10-2018, θέμα 49).
6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του τμήματος Αγωγής
και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με
αριθμό 1/14-01-2019).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών
στην Προσχολική Αγωγή - Ε.Ψ.Ε.Π.Α.» στο Τμήμα Αγωγής
και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την στελέχωση
του με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.
8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
4/19-02-2019, θέμα 30ό) για την ίδρυση εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών
στην Προσχολική Αγωγή - Ε.Ψ.Ε.Π.Α.» (Laboratory for
Research on Early Childhood Pcychopedagogy) στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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9. Ότι το εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή Ε.Ψ.Ε.Π.Α.» (Laboratory for Research on Early Childhood
Pcychopedagogy) στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας
στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του εσωτερικού
κανονισμού του.
Άρθρο 1.
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, το εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική
Αγωγή - Ε.Ψ.Ε.Π.Α.» (Laboratory for Research on Early
Childhood Pcychopedagogy), το οποίο εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Πρώιμης Παρέμβασης, Αγωγής Βρεφών και Νηπίων, Προσχολικής
Παιδαγωγικής, Ανάπτυξης Παιδαγωγικών Προγραμμάτων, Συνεργασίας Παιδαγωγών και Γονέων, Επαγγελματικής Δεοντολογίας.
Άρθρο 2.
Εσωτερικός κανονισμός
Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3.
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην
Προσχολική Αγωγή - Ε.Ψ.Ε.Π.Α. (Laboratory for Research
on Early Childhood Pcychopedagogy) θα έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσας και αποτελούν μέρος του
προγράμματος σπουδών του οικείου τμήματος.
2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής,
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εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων
του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ
53/τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».
8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
δραστηριότητας του εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
10. Την ανάπτυξη προγραμμάτων προσχολικής παιδαγωγικής για επαγγελματίες παιδαγωγούς και για γονείς
παιδιών προσχολικής ηλικίας.
11. Την επιστημονική υποστήριξη των φοιτητών και
την καλλιέργεια ειδικών ακαδημαϊκών, συναισθηματικών
και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
12. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας για θέματα αγωγής και φροντίδα των
παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας.
13. Τη στήριξη νέων με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες για την
προσαρμογή τους στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και
την ισότιμη συμμετοχή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές
και στην ευρύτερη κοινότητα.
14. Την προώθηση της ενεργού εμπλοκής της ακαδημαϊκής κοινότητας σε εθελοντικές ομάδες για διάφορα
θέματα της πανεπιστημιακής ή της ευρύτερης κοινότητας.
15. Την πρόληψη και την προαγωγή της διαπαιδαγώγησης και φροντίδας των παιδιών, με εστίαση σε ευπαθείς
και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
16. Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε γονείς και κηδεμόνες σχετικά με θέματα αγωγής παιδιών
πρώιμης παιδικής ηλικίας.
17. Την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε
θέματα αγωγής και φροντίδας των μικρών παιδιών.
18. Την επιμόρφωση ειδικών επαγγελματιών της τοπικής κοινωνίας σε θέματα προσχολικής παιδαγωγικής,
όπως εκπαιδευτικών, ιατρών, κ.ά.
19. Τη διεξαγωγή ψυχοκοινωνικών μελετών και σταθμίσεων ψυχομετρικών εργαλείων.
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20. Την περιοδική έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού (e-journal) ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου
(newsletter).
Άρθρο 4.
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του τμήματος Αγωγής και
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα
του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και αποτελούν μέλη του εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το εργαστήριο.
Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του εργαστηρίου.
Άρθρο 5.
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην
Προσχολική Αγωγή - Ε.Ψ.Ε.Π.Α. διευθύνεται από μέλος
ΔΕΠ του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη
Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο
οποίο ανήκει το εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο
άρθρο 1 της παρούσας. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ,
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις
βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
2. η υποβολή στη Συνέλευση του τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου,
3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, καθώς
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
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4. η υποβολή στη Συνέλευση του τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του εργαστηρίου,
5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,
6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του εργαστηρίου,
7. μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
9. εισηγείται στο τμήμα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,
10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 6.
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του τμήματος
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης 2. Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι εν
γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του
ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των
ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των
ερευνητικών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων.
Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
Άρθρο 7.
Κανόνες λειτουργίας εργαστηρίου
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη
λειτουργία του εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
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γωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.
Άρθρο 8.
Πόροι
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ.
159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια
σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και νομικά ή φυσικά
πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους
σκοπούς του εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9.
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο.
Άρθρο 10.
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή Ε.Ψ.Ε.Π.Α.» και στην αγγλική γλώσσα «Laboratory for
Research on Early Childhood Pcychopedagogy». Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια
στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του τμήματος και την προσθήκη του τίτλου του.
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
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Άρθρο 11.
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.
Αιγάλεω, 21 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 13725
(3)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία - Μητρικός Θηλασμός - Ε.Μ.Φ.Κ. και Λ.-Μ.Θ.»
(Laboratory of Midwifery Care during Antenatal
and Post natal period - Breastfeeding - L.M.C.A.P.BF.) στο Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος»,
όπως τροποποιήθηκε με την 163494/Ζ1/02-10-2018
(ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-10-2018) υπουργική απόφαση.
4. Την 214688/Ζ1/13-12-2018 (ΦΕΚ 5648/τ.Β΄/
14-12-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) θητειών
του συνόλου των προσωρινών οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία των εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό
20/02-10-2018, θέμα 49).
6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
28/20-12-2018).
7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας
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κατά την Κύηση και τη Λοχεία - Μητρικός Θηλασμός Ε.Μ.Φ.Κ. και Λ.-Μ.Θ.» στο Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την στελέχωσή του με μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου.
8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
4/19-02-2019, θέμα 30ό) για την ίδρυση εργαστηρίου με
τίτλο: «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση
και τη Λοχεία - Μητρικός Θηλασμός - Ε.Μ.Φ.Κ. και Λ.-Μ.Θ.»
(Laboratory of Midwifery Care during Antenatal and Post
natal period - Breastfeeding - L.M.C.A.P.-BF.) στο Τμήμα
Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
9. Ότι το εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία - Μητρικός Θηλασμός - Ε.Μ.Φ.Κ. και Λ.-Μ.Θ.» (Laboratory of
Midwifery Care during Antenatal and Post natal period Breastfeeding - L.M.C.A.P.-BF.) στο Τμήμα Μαιευτικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του εσωτερικού
κανονισμού του.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, το εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη
Λοχεία - Μητρικός Θηλασμός - Ε.Μ.Φ.Κ. και Λ.-Μ.Θ.»
(Laboratory of Midwifery Care during Antenatal and Post
natal period - Breastfeeding- L.M.C.A.P.-BF.), το οποίο
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
στα γνωστικά αντικείμενα Μαιευτική, Περιγεννητική
Φροντίδα, Μαιευτική Φροντίδα Κύησης, Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού, Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας, Μαιευτική
Φροντίδα αναπαραγωγικής περιόδου, Παθολογία Κύησης/Λοχείας, Νεογνική Φροντίδα, Εντατική φροντίδα
νεογνού, Προετοιμασία Γονέων, Μητρικός Θηλασμός,
Αγωγή - Προαγωγή υγείας.
Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός
Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση
και τη Λοχεία - Μητρικός Θηλασμός - Ε.Μ.Φ.Κ. και Λ.-Μ.Θ.»
(Laboratory of Midwifery Care during Antenatal and Post
natal period - Breastfeeding - L.M.C.A.P.-BF.) θα έχει ως
αποστολή:
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1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά
αντικείμενα του εργαστηρίου ή των ερευνητικών του
μονάδων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσας και αποτελούν μέρος του προγράμματος
σπουδών του οικείου τμήματος.
2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις, καθώς
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών αντικειμένων του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/
τ.Α΄/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε
νομικής μορφής οργανισμούς».
8. Την ανάδειξη και διερεύνηση σημαντικών ζητημάτων στο επιστημονικό πεδίο της Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας που συνδέονται με:
α. την εκτίμηση και παρακολούθηση της υγείας της
εγκύου, της λεχωίδας και του εμβρύου/νεογνού,
β. την παροχή συμβουλευτικής προς τους (μέλλοντες)
γονείς προκειμένου να προετοιμασθούν και να προσαρμοσθούν ομαλά στον γονικό ρόλο,
γ. την πρόληψη παθολογικών καταστάσεων που απειλούν την υγεία της εγκύου/λεχωίδας και του νεογνού
(τελειόμηνου, πρόωρου) και την παροχή αυξημένης ή
εντατικής φροντίδας,
δ. την έγκαιρη ανίχνευση παθολογικών συμπτωμάτων
που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία της εγκύου/
λεχωίδας και του νεογνού/βρέφους,
ε. την έγκαιρη ανίχνευση δυσμενών καταστάσεων
μέσα στην οικογένεια που επιβαρύνουν την σωματική
και ψυχική υγείας της εγκύου/λεχωίδα (π.χ. φαινομένων
ενδοοικογενειακής βίας),
στ. την προαγωγή του μητρικού θηλασμού και την
υποστήριξη της θηλάζουσας μητέρας και του νεογνού/
βρέφους,
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ζ. την υποστήριξη και παρακολούθηση της λεχωίδας,
της θηλάζουσας μητέρας και του νεογνού/βρέφους μετά
την έξοδο από το νοσοκομείο,
η. την εκπαίδευση των γονέων πριν και μετά τον τοκετό και την υποστήριξη της ανάπτυξης του δεσμού μεταξύ
μητέρας - παιδιού και πατέρα - παιδιού,
θ. την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης
κοινότητας (επιστημονικής και μη) για την υιοθέτηση
ορθών πρακτικών όπως, ο φυσιολογικός τοκετός, ο μητρικός θηλασμός, η εφαρμογή του προγεννητικού ελέγχου, η έγκαιρη ανίχνευση των περιγεννητικών ψυχικών
διαταραχών, κ.ά.
9. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
δραστηριότητας του εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
10. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την προώθηση της
γνώσης και έρευνας που εμπίπτει στα επιστημονικά αντικείμενα, την επιμόρφωση, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του τμήματος Μαιευτικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και αποτελούν
μέλη του εργαστηρίου, όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το εργαστήριο.
Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση
και τη Λοχεία - Μητρικός Θηλασμός - Ε.Μ.Φ.Κ. και Λ.-Μ.Θ.»
(Laboratory of Midwifery Care during Antenatal and Post
natal period - Breastfeeding - L.M.C.A.P.-BF.) διευθύνεται
από μέλος ΔΕΠ του τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο οποίο ανήκει το εργαστήριο,
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που είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του
εργαστηρίου και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1 της
παρούσας. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου, εκλέγεται
με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας
από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες
μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
2. η υποβολή στη Συνέλευση του τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου,
3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, καθώς
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
4. η υποβολή στη Συνέλευση του τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του εργαστηρίου,
5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του τμήματος και του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,
6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του εργαστηρίου,
7. μεριμνά για τη στελέχωσή του εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
9. εισηγείται στον Τομέα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,
10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος
για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του τμήματος
Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης 1. Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη
διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα
οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και
τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη
διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των
συναφών δράσεων.
Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
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Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου δύναται να επεκταθούν και σε δομές υγείας, δομές της κοινότητας και
ιδιωτικούς χώρους (κατ’ οίκον επισκέψεις), όπου δηλαδή βρίσκονται έγκυες, λεχωίδες, νεογνά/βρέφη και οι
οικογένειές τους.
Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας εργαστηρίου
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη
λειτουργία του εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του εργαστηρίου, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.
Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και νομικά ή φυσικά
πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους
σκοπούς του εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
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1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία - Μητρικός Θηλασμός - Ε.Μ.Φ.Κ. και Λ.-Μ.Θ.» και στην αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Midwifery Care during Antenatal
and Post natal period - Breastfeeding - L.M.C.A.P.-BF.)».
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του τμήματος
και την προσθήκη του τίτλου του.
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία 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 απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 21 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 13747
(4)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών - CONSERT»
(COmputer Networks & SErvices Research laboraTory) στον Τομέα Μετάδοσης - Επεξεργασίας
Πληροφορίας και Δικτύων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την 38008/Ζ1/06-03-2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
06-03-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος»,
όπως τροποποιήθηκε με την 163494/Ζ1/02-10-2018
(ΦΕΚ 577/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-10-2018) υπουργική απόφαση.
4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό
20/02-10-2018, θέμα 49).
5. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τομέα Μετάδοσης - Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(συνεδρίαση με αριθμό 4/19-12-2018).
6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών - CONSERT» στον Τομέα Μετάδοσης - Επεξεργασίας
Πληροφορίας και Δικτύων του τμήματος Ηλεκτρολόγων
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την στελέχωσή
του με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.
7. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό
4/19-02-2019, θέμα 30ό) για την ίδρυση εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών - CONSERT» (COmputer Networks & SErvices
Research laboraTory) στον Τομέα Μετάδοσης - Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
8. Ότι το εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών - CONSERT»
(COmputer Networks & SErvices Research laboraTory)
στον Τομέα Μετάδοσης - Επεξεργασίας Πληροφορίας και
Δικτύων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού του.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στον Τομέα Μετάδοσης - Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών -
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CONSERT» (COmputer Networks & SErvices Research
laboraTory), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία
αναφέρονται στη σχεδίαση, προγραμματισμό και υλοποίηση δικτύων υπολογιστικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, υπηρεσιών και εφαρμογών, με έμφαση στη
διαχείριση και διακίνηση περιεχομένου και δεδομένων
πάνω από αυτά.
Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός
Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών - CONSERT» (COmputer Networks & SErvices
Research laboraTory) θα έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσας και αποτελούν μέρος του
προγράμματος σπουδών του οικείου τμήματος.
2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων
του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/
τ.Α΄/27-4-1984): προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από
τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
δραστηριότητας του εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
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9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
10. Την έρευνα στα παρακάτω (και παρεμφερή με
αυτά) αντικείμενα:
- Δίκτυα υπολογιστών και πρωτόκολλα επικοινωνίας
δεδομένων
- Υπηρεσίες και εφαρμογές διαδικτυωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων
- Ευφυή και διασυνδεδεμένα συστήματα πληροφορίας
- Υποδομές νεφοϋπολογισμού και διασύνδεσή τους
- Ασφάλεια διαδικτύου και κυβερνοφυσικών συστημάτων.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Μετάδοσης - Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς
και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά
αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και αποτελούν μέλη του εργαστηρίου, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του
ν. 4485/2017.
2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.
3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το εργαστήριο.
Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών
διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα Μετάδοσης Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο ανήκει το
εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1 της
παρούσης. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου, εκλέγεται
με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή.
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Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας
από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες
μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου,
3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, καθώς
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και του τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου,
5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,
6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του εργαστηρίου,
7. μεριμνά για τη στελέχωσή του εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
9. εισηγείται στο τμήμα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,
10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του τμήματος
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης 2.
Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι εν γένει
οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του
ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των
ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των
ερευνητικών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων.
Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας εργαστηρίου
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη
λειτουργία του εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του εργαστηρίου, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.
Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και νομικά ή φυσικά
πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους
σκοπούς του εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και χρεώσεων.
5. Φάκελος ετήσιου προϋπολογισμού, οικονομικών
στοιχείων έτους και απολογισμού δραστηριοτήτων.
6. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
7. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
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Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Δικτύων
και Υπηρεσιών Υπολογιστών - CONSERT» και στην αγγλική γλώσσα «COmputer Networks & SErvices Research
laboratory».
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του τμήματος,
με την προσθήκη του τίτλου του εργαστηρίου.
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Ανάλογη σφραγίδα χρησιμοποιεί το εργαστήριο και
για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 21 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02011400504190016*

