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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1184

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

25 Απριλίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Συμβου−
λευτικής της Οικογένειας στο Τμήμα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του. .............................................................................
1
Ίδρυση Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυ−
χολογία και την Ψυχική Υγεία στο Τμήμα Φιλο−
σοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φι−
λοσοφικής Σχολής και έγκριση του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του................................................ 2
Ίδρυση Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολι−
σμού και Συμβουλευτικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του. ............................................................................. 3
Ίδρυση Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας
στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ−
γίας του. ................................................................................................ 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτι−
κής της Οικογένειας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδα−
γωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με
το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 18−3−2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
4. Την από 29−2−2016 απόφαση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής.

1. Την από 17−2−2016 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατανέ−
μεται στον Τομέα Παιδαγωγικής, Εργαστήριο Ειδικής
Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας, το οποίο
εξυπηρετεί:
• Ακαδημαϊκές, ερευνητικές, διδακτικές και επιμορ−
φωτικές ανάγκες στα αντικείμενα που εντάσσονται στη
θεματική του Εργαστηρίου.
• Εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχια−
κών φοιτητών/τριών σε φορείς Ειδικής Αγωγής.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού, ψυχομετρικού και ερευ−
νητικού υλικού.
• Υπηρεσίες αξιολόγησης παιδιών με Αναπηρία και
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
• Υπηρεσίες παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστή−
ριξης παιδιών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες.
• Υπηρεσίες αξιολόγησης αναγκών των οικογενειών
παιδιών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
• Υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης των οικο−
γενειών παιδιών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες.
• Σύνδεση του Εργαστηρίου με φορείς Ειδικής Αγω−
γής και Παιδικής Προστασίας.
Το Εργαστήριο αυτό θα λειτουργεί συνεργατικά
και αλληλο−υποστηρικτικά με τις δομές που διαθέτει
ή/και θα δημιουργήσει το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγω−
γικής και Ψυχολογίας σε σχέση με τη δομή, λειτουργία
και εφαρμογές στα πεδία της Ειδικής Αγωγής και της
Συμβουλευτικής Οικογένειας, οι οποίες κρίνονται απα−
ραίτητες για την ανάπτυξη της έρευνας, της άσκησης
των φοιτητών και της παραγωγής ερευνητικού, ψυχο−
μετρικού και υποστηρικτικού/εκπαιδευτικού υλικού στα
πεδία που εντάσσονται στην θεματική του Εργαστηρίου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Σκοπός

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες

Οι βασικές στοχεύσεις του Εργαστηρίου περιλαμβά−
νουν τα ακόλουθα:
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογί−
ας καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του ερ−
γαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
2. Τη συνεργασία με κάθε μορφής με Κέντρα Ερευ−
νών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
3. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των
σπουδών προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειω−
θούν με τις εφαρμογές της Ειδικής Αγωγής και της
Συμβουλευτικής της Οικογένειας.
4. Την εποπτεία της άσκησης και την εκπαίδευση των
φοιτητών/τριών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προ−
γραμμάτων στην Ειδική Αγωγή και Συμβουλευτική της
Οικογένειας.
5. Την παραγωγή εκπαιδευτικού, ψυχομετρικού και
ερευνητικού υλικού.
6. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών
αναγκών, εφόσον ζητείται η συνδρομή του Εργαστηρίου
από πανεπιστημιακούς φορείς ή φορείς Ειδικής Αγωγής
και Κοινωνικής Προστασίας.
7. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευ−
νας και της διδασκαλίας με μέλη των τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και των λοιπών
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και
της αλλοδαπής.
8. Την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, αλλά
και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
9. Το διδακτικό − επιμορφωτικό έργο που απευθύνε−
ται σε στελέχη της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής,
της παιδικής προστασίας και της συμβουλευτικής της
οικογένειας.
10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, και Ψυχολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου το γνωστικό αντι−
κείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδια−
φέροντα του Εργαστηρίου και ο οποίος ορίζεται με
τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου
28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992 τ.Α΄), όπως
αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν. 3685/2008.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητι−
κού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή
στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμμα−
τος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρησή του, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εγγράφου
που διακινεί και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουρ−
γία του Εργαστηρίου.
3. Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου, μετά από πρόταση
των μελών ΔΕΠ που εντάσσονται σε αυτό, δημιουργού−
νται μονάδες που αποσκοπούν στην καλύτερη διεξα−
γωγή του έργου του. Ο Διευθυντής προέρχεται από τις
διαφορετικές μονάδες του εργαστηρίου εκ περιτροπής.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέ−
κτορες του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, και
Ψυχολογίας, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης που κατέχουν σχετίζεται με τα διδακτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
από μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι−
κού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο Εργαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1
(δ) του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992 τ.Α΄) και του άρθρου 13
παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/2000 τ.Α΄) αντίστοιχα.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώ−
ρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων και εργαλείων
του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό
του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των ορ−
γάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον
Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και υλικά, τα οποία
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέ−
φονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση
που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
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σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 6
Έσοδα
1. Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
2. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
3. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
4. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
7. Συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και άλλες επιστη−
μονικές συναντήσεις.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−
γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά−
φων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
(2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχο−
λογία και την Ψυχική Υγεία στο Τμήμα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχο−
λής και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ−
γίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με
το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
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3. Την από 26−1−2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
4. Την από 22−12−2015 απόφαση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής.
5. Την από 30−9−2015 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατανέμεται
στον Τομέα Ψυχολογίας, Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευ−
νας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία το οποίο
εξυπηρετεί:
− Ακαδημαϊκές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές, επιμορ−
φωτικές και εκδοτικές ανάγκες στο αντικείμενο της
ποιοτικής έρευνας στην ψυχολογία και των εφαρμογών
της στην συμβουλευτική, στην θεραπεία, στην ψυχική
υγεία, στην εργασία, στην εκπαίδευση και την υγεία
καθώς και σε συναφή επιστημονικά πεδία.
− Εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών.
− Ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού
Το εργαστήριο αυτό θα λειτουργεί συνεργατικά και
αλληλο−υποστηρικτικά με τις δομές που διαθέτει ή/και
θα δημιουργήσει το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας σε σχέση με τη δομή, λειτουργία και
εφαρμογές του πεδίου της ποιοτικής έρευνας στην ψυ−
χολογία και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την
ανάπτυξη της έρευνας, της άσκησης των φοιτητών και
της παραγωγής ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού
στα πεδία που εντάσσονται στην θεματική του εργα−
στηρίου.
Άρθρο 2
Σκοπός του κέντρου
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την στήριξη, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και
διδακτορικό επίπεδο, των εκπαιδευτικών και ερευνητι−
κών αναγκών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας και ειδικότερα του Τομέα Ψυχολογίας
στον οποίο υπάγεται το εν λόγω Εργαστήριο, καθώς
και άλλων τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδα−
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμ−
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
εργαστηρίου.
3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικών
ψυχικής υγείας και συναφών επαγγελμάτων σε ποιοτι−
κές μεθόδους διερεύνησης.
4. Τη διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών και μελετών−στο
πλαίσιο συνεργασιών με την κοινότητα (λ.χ. σχολική,
επαγγελματική) με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και
της πρακτικής στον χώρο της ψυχικής υγείας και σε
συναφή επιστημονικά πεδία.
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5. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των
σπουδών προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειω−
θούν με την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων.
6. Την εποπτεία της άσκησης και την εκπαίδευση των
φοιτητών/τριών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προ−
γραμμάτων.
7. Την παραγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλι−
κού.
8. Την προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας
και του διαλόγου μεταξύ διαφόρων επιστημονικών πε−
δίων σε ζητήματα που αφορούν στην ποιοτική έρευνα.
9. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών
αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συν−
δρομή, που εντάσσεται στην θεματική του εργαστηρίου.
10. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας
και της διδασκαλίας με καθηγητές και Λέκτορες του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς
επίσης και των λοιπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
11. Την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί−
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, εργαστηρίων
και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματο−
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
12. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδι−
ώτες και κάθε μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Φιλοσο−
φίας, Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των οποίων η
επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
2. Καθηγητές ή διδακτικό ή ερευνητικό προσωπικό,
τακτικό ή έκτακτο, άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή Πανεπιστη−
μίων ή ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλ−
λοδαπής, τα οποία ορίζονται honoris causa ως μέλη
του εργαστηρίου.
3. Μέλη ΕΕΠ, μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρι−
ακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη ΕΔΙΠ καθώς και από
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα−
στήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992 τ.Α΄) καθώς και
4. Διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργα−
στήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/
2000 (ΦΕΚ 78/2000 τ.Α΄).
Εξ άλλου, ως άμισθοι ερευνητές του Εργαστηρίου δύ−
νανται να ορίζονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή
του, οι Μεταδιδακτορικοί ερευνητές και οι υποψήφιοι
Διδάκτορες που εκπονούν Μεταδιδακτορική έρευνα ή
Διδακτορικό αντίστοιχα σε θέματα της επιστημονικής
και ερευνητικής αρμοδιότητας του εργαστηρίου, εφό−
σον οι εποπτεύοντες της Μεταδιδακτορικής έρευνας
ή του Διδακτορικού τους καθηγητές του Τμήματος Φι−
λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ανήκουν στις
περιπτώσεις του ως άνω άρθρου 3.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τομέα
Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του οποίου
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει ή/και το
διδακτικό και ερευνητικό έργο, εμπίπτουν στα διδακτικά
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, που
ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του
άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992 τ.Α΄)
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδα−
κτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού
έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικο−
νομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Συνέλευση του
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή
κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για
την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώ−
ρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
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ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5
του Π.δ. 407/1980).
Άρθρο 6
Έσοδα
Το εργαστήριο λειτουργεί με ιδίους πόρους και δε βα−
ρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος (Ν. 4009/2011,
άρθ. 80, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4310/2014,
άρθ. 96).
1. Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
2. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
3. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων π.χ. Εθνικών ή Διεθνών οργανισμών και Ν.Π. δη−
μοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, εθνικών ή διεθνών Κέντρων
ή Ινστιτούτων, της ΕΕ κ.τλ.
4. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρή−
σεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−
γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά−
φων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και Συμβουλευτικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδα−
γωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με
το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
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2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 26−1−2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
4. Την από 22−12−2015 απόφαση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής.
5. Την από 30−9−2015 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, και Ψυ−
χολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατανέμεται στον
Τομέα Ψυχολογίας, Εργαστήριο Επαγγελματικού Προ−
σανατολισμού και Συμβουλευτικής, το οποίο εξυπηρετεί:
− Ακαδημαϊκές, ερευνητικές, διδακτικές και επιμορφω−
τικές ανάγκες στα αντικείμενα που εντάσσονται στη
θεματική του εργαστηρίου,
− εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών,
− ανάπτυξη εκπαιδευτικού, ψυχομετρικού και ερευνη−
τικού υλικού.
Το εργαστήριο αυτό θα λειτουργεί συνεργατικά και
αλληλο−υποστηρικτικά με τις δομές που διαθέτει ή/και
θα δημιουργήσει το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής,
και Ψυχολογίας σε σχέση με τη δομή, λειτουργία και
εφαρμογές του πεδίου του επαγγελματικού προσανα−
τολισμού και της συμβουλευτικής, οι οποίες κρίνονται
απαραίτητες για την ανάπτυξη της έρευνας, της άσκη−
σης των φοιτητών και της παραγωγής ερευνητικού και
εκπαιδευτικού υλικού στα πεδία που εντάσσονται στην
θεματική του εργαστηρίου.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, και Ψυχολογί−
ας καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του ερ−
γαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδα−
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμ−
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
εργαστηρίου.
3. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των
σπουδών προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειω−
θούν με την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων.
4. Την εποπτεία της άσκησης και την εκπαίδευση των
φοιτητών/τριών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προ−
γραμμάτων.
5. Την παραγωγή εκπαιδευτικού, ψυχομετρικού και
ερευνητικού υλικού.
6. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών
αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συν−
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δρομή, που εντάσσεται στην θεματική του εργαστη−
ρίου.
7. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευ−
νας και της διδασκαλίας με μέλη των τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και των λοιπών
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και
της αλλοδαπής.
8. Την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποί−
ηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
9. Το διδακτικό − επιμορφωτικό έργο που απευθύνεται
σε στελέχη της εκπαίδευσης ή της απασχόλησης.
10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέ−
κτορες του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, και
Ψυχολογίας, που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που κατέχουν σχετίζεται με τα διδακτικά και ερευνητικά
ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη ΕΕΠ, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι−
κού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη ΕΔΙΠ καθώς και από μέλη του
λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη
διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/1992 τ.Α΄) και του άρθρου 13 παρ. 36 του Ν. 2817/
2000 (ΦΕΚ 78/2000 τ.Α΄) αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, και Ψυχολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου το γνωστικό αντι−
κείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδια−
φέροντα του Εργαστηρίου και ο οποίος ορίζεται με τη
διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ.
22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992 τ.Α΄) όπως συμπλη−
ρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδα−
κτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού
έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικο−
νομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Συνέλευση του
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή
κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για
την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
2. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου μετά από πρόταση
των μελών ΔΕΠ που εντάσσονται σε αυτό δημιουργού−
νται μονάδες που αποσκοπούν στην καλύτερη διεξα−
γωγή του έργου του. Ο διευθυντής προέρχεται από τις
διαφορετικές μονάδες του εργαστηρίου εκ περιτροπής.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώ−
ρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−
γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγράφων.
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• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
(4)
Ίδρυση Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας στο
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και έγκρι−
ση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με
το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 25−2−2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
4. Την από 17−12−2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Φωνής και Προσβα−
σιμότητας θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους
και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(στο εξής «Τμήμα») του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών «Εργαστήριο Φωνής και
Προσβασιμότητας» (στο εξής «Εργαστήριο»). Το Ερ−
γαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές, και
επιστημονικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένων και
της παροχής τεχνογνωσίας και οδηγιών καθώς και
την ανάπτυξη τυποποιήσεων) του Τμήματος στα αντι−
κείμενα της ψηφιακής επεξεργασίας φωνής και της
ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, και ειδικότερα: των
Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη, της ανάλυσης, σύνθεσης
και αναγνώρισης ομιλίας και τραγουδιού, της Προ−
σβασιμότητας σε συστήματα Πληροφορικής (υλικό και
λογισμικό) για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), της Προσβα−
σιμότητας στο περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού, τις
Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για ΑμεΑ,
τις Υπηρεσίες Πληροφορικής για ΑμεΑ, καθώς και την
παροχή τεχνογνωσίας και οδηγιών και την ανάπτυξη
τυποποιήσεων σε θέματα φωνής και ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Α. Την υποστήριξη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών
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αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινω−
νιών καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπί−
πτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
Β. Την υποστήριξη της ανάπτυξης προγραμμάτων δι−
δασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας.
Γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά και λοιπά ιδρύματα ημεδαπής και αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
Δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε−
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο−
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
Ε. Την ανάληψη και ανάθεση εξειδικευμένων έργων σε
τρίτους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργαστηρίου.
ΣΤ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε
Ν.Π.Ι.Δ., τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά και
αναπτυξιακά προγράμματα.
Ζ. Τη συνεργασία και υποστήριξη λειτουργίας της
Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:
α. η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής ποιότητας
διδακτορικών διατριβών,
β. η υποστήριξη ερευνητικών και αναπτυξιακών προτε−
ραιοτήτων και πρωτοβουλιών του Τμήματος Πληροφο−
ρικής και Τηλεπικοινωνιών ή των Τμημάτων στα οποία
και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου,
γ. η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητι−
κού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας,
διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης,
δ. η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για
τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την
επιστημονική έρευνα,
ε. η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών,
στ. η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέ−
ντρα, ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό,
ζ. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της
σύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών με την τοπική κοινωνία,
η. η συνεργασία με συλλόγους ΑμεΑ και φορείς, για
την ανταλλαγή υλικού, εργαλείων, εμπειριών και τε−
χνογνωσίας.
Άρθρο 3
Προσωπικό
α) Το Εργαστήριο στελεχώνεται από διδακτικό, ερευ−
νητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα
και γενικότερα σε Τμήματα του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διδακτικό και ερευ−
νητικό προσωπικό αποτελείται από καθηγητές, που η
επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά,
ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργα−
στηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από μέλη
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και διοικητικού προσωπικού. Το εργαστήριο
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στελεχώνεται επίσης από μετα−διδακτορικούς ερευ−
νητές και υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το
Εργαστήριο ερευνητική ενασχόληση.
β) Συνδεδεμένα (affiliated) μέλη του Εργαστηρίου μπο−
ρεί να είναι καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ
της Ελλάδος ή του εξωτερικού, προσωπικό ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων της Ελλάδος ή του εξωτερικού,
μεταδιδάκτορες και άλλοι ερευνητές.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ο οποίος
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται η υποστήριξη του διδακτικού (προ−
πτυχιακού − μεταπτυχιακού) έργου, ο συντονισμός του
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και
η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου
και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη
στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ−
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό
και η υπογραφή κάθε εγγράφου η υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου
που σχετίζεται με το εργαστήριο.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παρα−
χωρούνται σε αυτό από το Τμήμα για την διεξαγωγή
του έργου του, την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών έργων. Στους χώρους αυτούς περιλαμ−
βάνεται και ειδικό studio ηχογραφήσεων. Το Εργαστή−
ριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που
έχει αποφασιστεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν στο Εργαστήριο, την παραμονή
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών)
στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών

εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή του
Εργαστηρίου. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία πα−
ραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται
μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων
που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογα−
ριασμό τρίτων,
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα,
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε−
πιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και αρχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
(οργάνων και παγίου εξοπλισμού, βιβλίων και περιοδι−
κών), φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους και
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές
διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Τίτλος − Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩ−
ΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι−
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και στον εσωτερι−
κό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» και
έχει ως έμβλημα στα έγγραφα της το αντίστοιχο του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση
αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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