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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Α’ 
Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Τομέα Χει-
ρουργικής της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του ΕΚΠΑ.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Διά 
Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική (Lifelong 
Learning-Social Policy).

3 Ένταξη μόνιμου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης σε θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

4 Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων 
θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Τέχνη-Πολιτιστική Κλη-
ρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές» της Σχολής Αν-
θρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. πράξης 908 (1)
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Α’ 

Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Τομέα Χει-

ρουργικής της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014, όπως έχει 
τροποποιηθεί και το άρθρο 28Α του ν. 4485/2017, όπως 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4559/2018.

2. Το από 14-3-1939 π.δ.  «Περί κυρώσεως του Οργανι-
σμού του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών» (Α’ 112).

3. Το από 18-2-1958 π.δ.  «Περί αναμορφώσεως του 
Οργανισμού του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών» 
(Α’ 26).

4. Την υπό στοιχεία Β1/482/15-7-1987 υπουργική 
απόφαση «Κατανομή κλινικών, εργαστηρίων και λοι-
πών παραρτημάτων του Τμήματος Ιατρικής Πανεπι-
στημίου Αθηνών» (Β’ 401), με την οποία η Κλινική Ω.Ρ.Λ 
και ομώνυμο Εργαστήριο κατανεμήθηκε στον Τομέα 
Χειρουργικής.

5. Την υπό στοιχεία 69379δ/Β1/3-7-2003 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ίδρυση Β’ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής 
στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της 
κανονισμού» (B’ 899), με την οποία η Κλινική Ω.Ρ.Λ Κλινική 
μετονομάστηκε σε Α’ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική.

6. Την υπό στοιχεία Υ4α/92681/12/10-4-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση και λειτουργία της 
Α’ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νοσοκομείο Αθη-
νών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (B’ 876).

7. Την υπ’ αρ. 49587/14-7-2021 βεβαίωση της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας και Οι-
κονομικών.

8. Την από 29-7-2021 απόφαση της Συγκλήτου.
9. Την από 21-5-2021 απόφαση της Συνέλευσης της 

Ιατρικής Σχολής.
10. Την από 20-5-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-

σης του Τομέα Χειρουργικής.
11. Το υπ’ αρ. 20-5-2021 έγγραφο του Διευθυντή του 

Τομέα Χειρουργικής.
12. Το υπ’ αρ. 33474/27-5-2021 (ορθή επανακοινοποί-

ηση 29-6-2021) έγγραφο του Προέδρου της Ιατρικής 
Σχολής.

13. Το γεγονός ότι ο καθορισμός του εσωτερικού κα-
νονισμού της Α’ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογι-
σμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος,α-
ποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού της Α’ Ωτο-
ρινολαρυγγολογικής Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Άρθρο 1
Αντικείμενο-Συγκρότηση

1. Η Α’ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική (Ω.Ρ.Λ.) του Το-
μέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξυπηρετεί δι-
δακτικές, ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επιμορφωτικές 
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγο-
λογίας και τις υποειδικότητές της (Ογκολογία Κεφαλής και 
Τραχήλου, Ρινολογία και Χειρουργική Πρόσθιου Κρανι-
ακού Βόθρου, Ακοολογία και Νευροωτολογία, Ωτολογία 
και Χειρουργική Πλάγιου Κρανιακού Βόθρου, και Λαρυγ-
γολογία). Συγχρόνως παρέχει περίθαλψη και νοσηλεία 
σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα επιμέρους 
γνωστικά της αντικείμενα. Η Κλινική η οποία λειτούργη-
σε ως Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική (Α’ 112/1939) και 
ως Α’ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική 
(Α’ 26/1958) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, κα-
τανεμήθηκε στον Τομέα Χειρουργικής (Β’ 401/1987) ως 
Κλινική Ω.Ρ.Λ. και ομώνυμο Εργαστήριο και μετονομά-
στηκε σε Α’ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική (Β’ 899/2003).

2. Η Κλινική συγκροτείται από τις ακόλουθες εξειδι-
κευμένες Μονάδες/Ερευνητικά Εργαστήρια και Ειδικά 
Ιατρεία:

α. Μονάδα Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου.
β. Μονάδα Ρινολογίας και Χειρουργικής Πρόσθιου 

Κρανιακού Βόθρου, που περιλαμβάνει:
- Ειδικό Ιατρείο Ρινίτιδας.
γ. Μονάδα Ακοολογίας και Νευροωτολογίας, που πε-

ριλαμβάνει:
- Ακοολογικό και Νευροωτολογικό Εργαστήριο
- Ειδικό Ιατρείο Εμβοών και Δυσακουσίας
- Ειδικό Ιατρείο Ιλίγγου και Διαταραχών Ισορροπίας
- Εργαστήριο Ακοοπροθετικής.
δ. Μονάδα Ωτολογίας που περιλαμβάνει:
- Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτευμάτων
- Εργαστήριο Κροταφικού Οστού και Χειρουργικής 

Εκπαίδευσης.
στ. Μονάδα Λαρυγγολογίας, που περιλαμβάνει:
- Ειδικό Ιατρείο Διαταραχών Φωνής και Κατάποσης.
ζ. Μονάδα Διαταραχών Ομιλίας και Λόγου η. Μονάδα 

Ιατρικής Παραστατικών Τεχνών.
3. Οι Ειδικές Μονάδες με τα αντίστοιχα Ειδικά Ιατρεία 

και τα Ερευνητικά Εργαστήρια της Α’ Ω.Ρ.Λ. Κλινικής υπο-
στηρίζουν την αποστολή της με παροχή έργου που αυτή 
επιτελεί σε ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα.

Άρθρο 2
Σκοπός

Η Α’ Ω.Ρ.Λ. Κλινική έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-

πεδο των Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Κλινικών ανα-
γκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και άλλων τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής.

β. Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς 
με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα 
της Κλινικής.

γ. Την ειδίκευση ιατρών στην Ωτορινολαρυγγολογία 
καθώς και την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
ιατρών, νοσηλευτών και άλλων λειτουργών υγείας στο 
γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγολογίας.

δ. Τη συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και 
παγκόσμιους οργανισμούς και Κλινικές για την πραγ-
ματοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και κλινικών 
προγραμμάτων συναφών με το επιστημονικό αντικεί-
μενο της Κλινικής.

ε. Την οργάνωση και διεξαγωγή μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, συνεδρίων 
ελληνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, συμποσίων και διαλέ-
ξεων. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και 
την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων διακεκριμένων επι-
στημόνων με σκοπό την εκπαίδευση ή και την ανταλλαγή 
γνώσεων και την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προ-
σωπικού της Κλινικής των ειδικευομένων και των φοιτητών 
στα γνωστικά αντικείμενα της Ωτορινολαρυγγολογίας.

Άρθρο 3
Έργο

Ειδικότερα το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε Εκπαι-
δευτικό, Ερευνητικό και Κλινικό.

1. Το Εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:
α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και ενδεχομένως και άλλων συναφών 
σχολών και τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέ-
ματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

β. Εκπαίδευση Ωτορινολαρυγγολόγων στο πλαίσιο 
διοργάνωσης Σεμιναρίων.

γ. Εκπαίδευση λειτουργών άλλων κλάδων υγείας στο 
πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
αυτών.

2. Το Ερευνητικό Έργο αφορά τόσο στην βασική όσο 
και στην κλινική έρευνα και οιανδήποτε άλλη δραστηρι-
ότητα που άπτεται των ενδιαφερόντων της Κλινικής. Για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού η Κλινική καταρτίζει και 
διενεργεί η ίδια πειραματικές, κλινικές ή άλλες μελέτες και 
προγράμματα. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα 
συνεργαζόμενη με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευ-
νητικά κέντρα, φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η 
Κλινική γνωστοποιεί τα αποτελέσματά των ερευνών της 
υπό τη μορφή δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσ-
σα περιοδικά και τέλος υπό την μορφή μεταπτυχιακών 
διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

3. Το Κλινικό Έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των 
ασθενών που νοσηλεύονται στην Α’ Ω.Ρ.Λ. Κλινική. 
Οι υπηρεσίες της Κλινικής είναι προληπτικές, διαγνωστι-
κές και θεραπευτικές και παρέχονται μέσω της κλινικής 
διάγνωσης, της παρακλινικής και εργαστηριακής διερεύ-
νησης, της φαρμακευτικής και επεμβατικής θεραπείας, 
καθώς και μέσω της νοσηλευτικής φροντίδας.

4. Το ανωτέρω έργο είναι συνυφασμένο με την λειτουρ-
γία των Ειδικών Μονάδων και των αντίστοιχων Ιατρείων 
και των Ερευνητικών Εργαστηρίων, στις οποίες πραγμα-
τοποιείται σειρά διαγνωστικών και εργαστηριακών εξε-
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τάσεων, που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη και 
αποτελεσματική εκτέλεση του Κλινικού, Εκπαιδευτικού 
και Ερευνητικού έργου της Κλινικής.

Άρθρο 4
Προσωπικό

1. Η Α’ Ω.Ρ.Λ. Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και 
λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Το επι-
στημονικό προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή 
του ιδίου γνωστικού αντικειμένου και τα μέλη του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής 
Σχολής, που ασχολούνται με διδακτικά, ερευνητικά και 
κλινικά ενδιαφέροντα της Κλινικής και τους ιατρούς του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Το προσωπικό αυτό 
συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους 
ιατρούς και άλλο επιστημονικό, νοσηλευτικό, παραϊα-
τρικό και υποστηρικτικό προσωπικό που τοποθετούνται 
ή προσκαλούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
και μέλη του νοσηλευτικού, υγειονομικού και διοικη-
τικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Κλινικής.

2. Η τοποθέτηση στην Κλινική των μελών του Δ.Ε.Π., 
Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Η Α’ Ω.Ρ.Λ. Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών δι-
ευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα Χειρουργικής, 
της Ιατρικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου το γνωστικό αντι-
κείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο της 
Ωτορινολαρυγγολογίας και που εκλέγεται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο-
νται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και υποβολή 
του προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες, στη Γενική Συνέλευση 
της Ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του Το-
μέα, στον οποίο εντάσσεται η Κλινική. Επίσης μεριμνεί 
για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων του νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η 
Κλινική, για την παροχή νοσηλευτικού έργου, για τη 
στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
της Κλινικής, καθώς επίσης και για την υποβολή του 
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων. Ακόμα 
εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τομέα για τον 
ορισμό υπεύθυνων στις Ειδικές Μονάδες, για τα ανα-
λώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό και την υπο-
γραφή κάθε εγγράφου. Ο Διευθυντής ενημερώνεται 
και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής, κλινικής 
και πειραματικής εργασίας πριν από την διεξαγωγή της 

και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και 
χώρων, όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 6
Λειτουργία

1. Η Α’ Ω.Ρ.Λ. Κλινική είναι εγκατεστημένη και λει-
τουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο 
(Β’ 876/2013) σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί σε αυ-
τήν για την εκτέλεση του Κλινικού, Διδακτικού και Ερευ-
νητικού της έργου, καθώς και για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για την επιτέλεση του έργου της. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες ενδεικτικές της 
λειτουργίας της Κλινικής.

2. Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει τις αρμοδιότητες που 
ορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έχει την 
ευθύνη για την εύρυθμη εν γένει λειτουργία αυτής, τη 
χρησιμοποίηση των οργάνων και υλικών που ανήκουν σε 
αυτή, την παραμονή των εργαζομένων, των επισκεπτών 
και των φοιτητών στους χώρους αυτής, καθώς και για την 
προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων της και των 
εργαστηρίων της από βλάβες.

3. Η χρήση ειδικών οργάνων και μηχανημάτων επι-
τρέπεται στο προσωπικό της Κλινικής ή σε ερευνητές 
που έχουν ειδική εκπαίδευση για τη λειτουργία τους, 
μετά από έγκριση. Κινητά όργανα και συσκευές τα οποία 
παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματι-
κής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην 
κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων 
επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις Διδακτικές, Ερευ-
νητικές και Κλινικές δραστηριότητες της Κλινικής σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Για την εύρυθμη λειτουργία της Κλινικής είναι δυνα-
τόν να συγκροτούνται χωρίς αμοιβές επιτροπές υπεύθυ-
νες για την εκπαίδευση, τα οικονομικά, την έρευνα κ.α. 
Η σύνθεση και το έργο των επιτροπών καθορίζονται με 
πράξη του Διευθυντή και απαρτίζονται από μέλη Δ.Ε.Π. 
της Κλινικής ή από άλλους κατά περίπτωση ειδικούς 
επιστήμονες.

6. Σε κάθε Ειδική Μονάδα και Ερευνητικό Εργαστήριο 
ορίζεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Χει-
ρουργικού Τομέα και μετά από εισήγηση του Διευθυντή 
της Κλινικής, μέλος Δ.Ε.Π. ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.

Τα κριτήρια επιλογής των Επιστημονικών Υπευθύ-
νων είναι η επιστημονική γνώση, η μετεκπαίδευση, η 
εμπειρία και η δραστηριότητά τους στο αντικείμενο με 
το οποίο ασχολείται η οικεία Μονάδα ή το Εργαστήριο. 
Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρό-
σκοπτη λειτουργία της Μονάδας ή του Εργαστηρίου 
τους στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διευθυντή και 
των οδηγιών των οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου 
στο οποίο λειτουργεί η Κλινική. Μπορούν δε να αναθέ-
τουν την υπευθυνότητα των επιμέρους Ειδικών Κέντρων, 
Ιατρείων ή Εργαστηρίων σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. Επίσης 
ασκούν και κάθε αρμοδιότητα που τους αναθέτει ο Δι-
ευθυντής της Κλινικής.
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7. Το έργο της Κλινικής επικουρείται και από Επιστημο-
νικούς Συνεργάτες και Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, υπό 
τις υποδείξεις του Διευθυντή της Κλινικής.

Άρθρο 7
Πόροι

Η Κλινική θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους 
και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την 
κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και ειδι-

κών εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούνται 
για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και εν γένει 
επιστημονικών προϊόντων.

3. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς της 
Κλινικής εφόσον δεν τίθενται όροι που δεν συνάδουν 
προς την αποστολή της Κλινικής ή αντιβαίνουν προς 
τους σκοπούς του Πανεπιστημίου.

4. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαι-
ωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που 
ανήκουν ή παρήχθησαν στην Κλινική.

5. Τις πιστώσεις που πιθανά να διατίθενται από το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στο Νοσοκομείο όπου 
φιλοξενείται η Πανεπιστημιακή Κλινική.

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

7. Επιστημονικά Σεμινάρια ή Εκδηλώσεις.
8. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία-Ηλεκτρονικοί φάκελοι

Για τις ανάγκες της Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα 
Βιβλία και Στοιχεία:

α. Οργανόγραμμα συμπεριλαμβανομένων των αρμο-
διοτήτων του Προσωπικού.

β. Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.

γ. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο).
δ. Παρουσιολόγιο και Βαθμολόγιο φοιτητών.
ε. Αρχείο ασθενών (και σε ηλεκτρονική μορφή).
στ. Αρχείο ερευνητικής δραστηριότητας.
ζ. Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
η. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
θ. Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
ι. Αρχείο αποτελεσμάτων ιστολογικών εξετάσεων για 

επιστημονική, ερευνητική και κλινική χρήση.
ια. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για την 
Κλινική.

Άρθρο 9
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι Α’ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟ-
ΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Ο τίτλος αυτός αποτυπώ-
νεται σε κάθε έντυπο της και μαζί με τα στοιχεία του Δι-
ευθυντή της Κλινικής αναγράφεται στους χώρους όπου 
εγκαθίσταται και λειτουργεί η Κλινική. Η Κλινική χρη-
σιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλληλογραφία της ανά-
λογο αγγλόφωνο τίτλο: NATIONAL and KAPODISTRIAN 
UNIVERSITY OF ATHENS MEDICAL SCHOOL, 1ST 
DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY - HEAD 
AND NECK SURGERY.

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει Α’ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑ-
ΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και 
αντίστοιχη αγγλόφωνη στρογγυλή σφραγίδα που ανα-
γράφει: 1st DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY, 
UNIVERSITY OF ATHENS.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 453 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου της Σχολής Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Διά 

Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική (Lifelong 

Learning-Social Policy). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-

ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν.  4610/
2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβα-
ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-
λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 70).

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του 
ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού 
και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 156).
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7. Τις διατάξεις των παρ. 22α και 24 του άρθρου 80, 
της παρ. 3 του άρθρου 81, των παρ. α και γ του άρθρου 
5 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 258).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης της Κοσμητείας της 
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών από 
την υπ’ αρ. 136/05-07-2021 συνεδρίαση.

11. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών από την 
υπ’ αρ. 29/22-07-2021 συνεδρίαση.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στην υπ’ αρ. 147/06-10-2021 συνε-
δρίαση) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Διά Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική 
(Lifelong Learning-Social Policy)» στη Σχολή Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας.

13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρι-
κό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διά Βίου 
Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική (Lifelong Learning - Social 
Policy)» στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ερ-
γαστήριο με τίτλο: «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ (LIFELONG LEARNING - SOCIAL POLICY), το 
οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείμενα:

- Εκπαιδευτικής Πολιτικής
- Πολιτικής Κοινωνιολογίας
- Κοινωνική Πολιτική - Πολιτική Δικαιωμάτων
- Κοινωνική Ανισότητα.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ» έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των τμημά-

των της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσας απόφασης.

2. Τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα 
του εργαστηρίου, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 
1 της παρούσας απόφασης.

3. Την προαγωγή της έρευνας, συνεργασίας και ανταλ-
λαγής επιστημονικών γνώσεων με άλλα εργαστήρια του 
Ιδρύματος, καθώς επίσης και με εργαστήρια ακαδημαϊ-
κών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συ-
μπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου.

4. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς 
και οργανώσεις συμβάλλοντας στη μελέτη, υποβολή 
προτάσεων και εναλλακτικών/καινοτόμων μεθόδων 
αντιμετώπισης θεμάτων που ανήκουν στα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

5. Την παραγωγή σύγχρονου παιδαγωγικού και ερευ-
νητικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως 
η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλίων και συλλογικών 
τόμων.

6. Την διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσί-
ων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση επιστημόνων 
αναγνωρισμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό.

7. Την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχη-
ματιστούν σε υπηρεσίες και προϊόντα και μπορούν να 
αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

8. Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφω-
τικών και αναπτυξιακών έργων, δράσεων και μελετών 
από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

9. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρε-
σιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ» στελεχώνεται από:

1. Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών που το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 της παρούσας.

2. Εκπαιδευτικό και Εργαστηριακό προσωπικό της 
Σχολής και των ακαδημαϊκών μονάδων της, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011, που το 
γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνη-
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τικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση με το 
Εργαστήριο.

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο 
οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (ΔEΠ) της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με το 
γνωστικό πεδίο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία, και δυνατότητα επανεκλογής για περισσότερες 
από μία φορές, από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του 
καθηγητή 1ης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή 
του Επίκουρου Καθηγητή και εκλέγεται με τη διαδικασία 
του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστι-
κού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότε-
ρα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την 
πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και 
τη βαθμίδα του επίκουρου.

5. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ανατίθενται σε αυτόν από την κείμενη νομοθεσία 
και επιπλέον:

- Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια συλλογικά 
όργανα του Πανεπιστημίου.

- Συντονίζει και εποπτεύει το διδακτικό και ερευνητικό 
έργο του Εργαστηρίου.

- Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση της Σχολής τον 
ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου, 
καθώς και τον ετήσιο και τριετή απολογισμό των δρα-
στηριοτήτων του Εργαστηρίου.

- Μεριμνά για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονι-
σμού, τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο 
προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των πόρων του 
Εργαστηρίου και την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου.

- Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για α) τον ορισμό των 
υπολόγων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλι-
σμό και β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
του Εργαστηρίου.

- Υπογράφει το σύνολο των διοικητικών εγγράφων 
που αφορούν τη λειτουργία του Εργαστηρίου και είναι 
γενικά υπεύθυνος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία 
του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε χώ-
ρους της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών που παραχωρούνται με απόφαση του Κοσμήτορα, 
για την πραγματοποίηση των ερευνητικών, διδακτικών 

και αναπτυξιακών του δραστηριοτήτων. Στο χώρο εγκα-
τάστασης και λειτουργίας του εργαστηρίου τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου καθώς και τα 
στοιχεία του Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη συνολική λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των απασχολού-
μενων (επιστημονικού προσωπικού, φοιτητών, επισκε-
πτών) στους χώρους, καθώς και για την προστασία των 
οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.

3. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι όροι ασφάλειας και 
υγιεινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνο με 
τα προβλεπόμενα, για κάθε κατηγορία προσωπικού, από 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος 
και τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθο-
ρίζει την προτεραιότητα στη χρήση του εξοπλισμού 
και των χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 
απόφαση.

3. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα της Σχολής και του Πανεπιστημίου.

4. Ο Εξοπλισμός του Εργαστηρίου που παραχωρείται 
για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου 
επιστρέφεται, μετά τη χρήση του, στην κατάσταση στην 
οποία βρίσκονταν κατά την παράδοσή του.

Άρθρο 8
Έσοδα-Πόροι

Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους 
πόρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή 
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος (όπως αυτή 
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).

Ειδικότερα, τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται 
από:

- Αμειβόμενη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εγχώρια, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

- Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρε-
σιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

- Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
και καλλιτεχνικών προϊόντων.

- Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής 
οργανισμούς» (Α’ 53).
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- Κληροδοτήματα, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, της Ελλάδας ή του εξωτερικού προς 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση 
των στόχων του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι 
οι οποίοι αντιβαίνουν στους ιδρυτικούς στόχους του Ερ-
γαστηρίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

- Διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων.

- Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται, σε ηλεκτρο-
νική ή έντυπη μορφή, τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, στο οποίο καταγρά-
φονται αναλυτικά ο εξοπλισμός, το λογισμικό και τα υλι-
κά που ανήκουν στο Εργαστήριο.

- Φάκελος διοικητικών εγγράφων και οικονομικών 
στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος.

- Αρχείο επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών και εν 
γένει αρχειακού υλικού.

- Αρχείο εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμά-
των που συμμετείχε ή υλοποίησε αυτοτελώς το Εργα-
στήριο.

- Αρχείο εκθέσεων δραστηριοτήτων, το οποίο περι-
λαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις, διοργανώσεις 
ημερίδων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών διαλέξεων και 
συμμετοχές του προσωπικού σε επιστημονικές δραστη-
ριότητες.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται, σε ηλε-
κτρονική ή έντυπη μορφή, και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο 
που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται 
απαραίτητο για τη λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» και αναγράφεται σε 
κάθε έντυπό του.

2. Για την επικοινωνία του Εργαστηρίου με εκπαιδευτι-
κούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού χρησιμο-
ποιείται ο αγγλικός τίτλος «LIFELONG LEARNING - SOCIAL 
POLICY»

3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και την προσθήκη του τίτλου 
του καθώς και του λογότυπου.

4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Μετονομασία, Συγχώνευση, Κατάργηση του 
Εργαστηρίου

1. Είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάρ-
γηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του Εργαστηρίου, 
καθώς και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 

του, με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της 
Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της 
Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτε-
ρικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας.

2. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται 
και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Άρθρο 12
Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων Λειτουργίας του 
Εργαστηρίου

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Εσωτε-
ρικό Κανονισμό, αρμόδια είναι η Κοσμητεία της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 13
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 13 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ.: Δ.Δ1.1/4020/ΑΦ (3)
Ένταξη μόνιμου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης σε θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

 O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

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

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α’ 31).

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και 
ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου 
(Α’ 195).

3. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21-08-2020 διαπιστω-
τική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυ-
τάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ.  677) (ΑΔΑ: 
ΩΓΤ846ΜΤΛΗ-ΟΟΨ).

4. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 20 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17).

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
και της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002 (Α’ 99).

6. Την υπό στοιχεία 111061/Ζ2/09-09-2021 απόφαση 
του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (Γ’ 2115).

7. Το υπό στοιχεία Δ.Δ1.1/3678/A.Φ./20-09-2021 πρω-
τόκολλο ανάληψης καθηκόντων ως μέλος Ε.Ε.Π. της Αλα-
τζά Χαρίκλειας.
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8. Την υπ’ αρ. 8727/03-03-2020 βεβαίωση ελέγχου γνη-
σιότητας δικαιολογητικών διορισμού της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας 
για την Αλατζά Χαρίκλεια, διαπιστώνει:

Ότι η Αλατζά Χαρίκλεια του Βασιλείου μόνιμη εκπαι-
δευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσεται 
στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνεί-
ας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέση Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, βαθμίδας Α’, με 
γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Γλώσσα και Γραμματο-
λογία» και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δα-
πάνης μισθοδοσίας της και σύστασης θέσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 
(Α’ 17), επειδή πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 11 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 502/2.26.ακ./20.01.2021 (4)
Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων 

θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Τέχνη-Πολιτιστική Κλη-

ρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές» της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 4 και 5 του 

άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266).

2. Tις διατάξεις της παρ.  22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98).

5. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 637/2020).

6. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

7. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 502/20.01.2021 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων 
θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-
Αναπτυξιακές Πολιτικές» της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
στις 100 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

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