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Θεσσαλονίκη ,
Αριθμ. Πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Ίδρυση1 του εργαστηρίου2 με τίτλο: «Tίτλος Εργαστηρίου, Ακρωνύμιο (Αγγλόφωνος ΤίτλοςΑκρωνύμιο)» του Τμήματος ………………………… της Σχολής …………………………………… του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τΑ΄/4-8-2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2.
Το άρθρο 42 παρ. 7 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018): «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
3.
Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(συνεδριάσεις με αριθμό 388/19-9-2018).
4.
Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
4.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2911/24-6-2015) και
4.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επιτροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την
ίδρυση, δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-72015).
5.
Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου με τίτλο: «Tίτλος Εργαστηρίου,
Ακρωνύμιο (Αγγλόφωνος Τίτλος-Ακρωνύμιο)» και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του
στο Τμήμα……………………. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
6.
Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο
ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 13/25-10-2018) του εργαστηρίου με τίτλο: «Tίτλος Εργαστηρίου,
Ακρωνύμιο (Αγγλόφωνος Τίτλος-Ακρωνύμιο)» και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του
στο Τμήμα ……………………. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
7.
Την
απόφαση
της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(συνεδρίαση με αριθμό 2975/6&7-12-2018) για την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Tίτλος
Εργαστηρίου,
Ακρωνύμιο
(Αγγλόφωνος
Τίτλος-Ακρωνύμιο)»
του
Τμήματος
……………………………………… της Σχολής ………………………….., και καθορισμού του εσωτερικού
κανονισμού του.
8.
Ότι το Εργαστήριο «Tίτλος Εργαστηρίου, Ακρωνύμιο (Αγγλόφωνος Τίτλος-Ακρωνύμιο)»,
λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον
τακτικό προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Αποφασίζουμε
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Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Tίτλος Εργαστηρίου, Ακρωνύμιο (Αγγλόφωνος
Τίτλος-Ακρωνύμιο)» του Τμήματος …………………………….. της Σχολής ………………………. του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του, ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα ……………………………της Σχολής ………………………του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Ονομασία Εργαστηρίου, Ακρωνύμιο
(Αγγλόφωνος Τίτλος-Ακρωνύμιο)».
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο/στα ακόλουθο/α
γνωστικό/κα αντικείμενο/να: …………………………………………………………………………..
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως
αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο «Tίτλος Εργαστηρίου, Ακρωνύμιο (Αγγλόφωνος Τίτλος-Ακρωνύμιο)» έχει ως
αποστολή:
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών του Τμήματος………, καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του ΑΠΘ, σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά
αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από το νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και
αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου .
4. 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.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού
αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.
8.Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση
των αναγκών της κοινωνίας.
9.Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό
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Το Εργαστήριο «Tίτλος Εργαστηρίου, Ακρωνύμιο (Αγγλόφωνος Τίτλος-Ακρωνύμιο)»,
στελεχώνεται3 από:
1. Καθηγήτριες/καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος ………….. που το γνωστικό τους αντικείμενο
συμπίπτει με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 της παρούσης (παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4485/2017).
2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), που το γνωστικό τους
αντικείμενο συμπίπτει με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου 28 του
Ν. 4485/2017).
3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ημεδαπής και
εξειδικευμένους επιστήμονες.
4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται
κατά περίπτωση με το Εργαστήριο.
5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς
φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοικητικές υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί
να προβαίνει σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση της
Σχολής ή τη Συνέλευση του Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση του Τομέα. Το γνωστικό αντικείμενο
του Διευθυντή πρέπει να συμπίπτει με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του
επίκουρου καθηγητή και εκλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ
114/τΑ΄/4-8-2017). 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. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή
για περισσότερες από μία θητείες.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του
Εργαστηρίου,
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
Εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του ετησίου προγράμματος λειτουργίας του
Εργαστηρίου, καθώς και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων και την
κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση της Σχολής για: α) τον ορισμό υπολόγων αναλωσίμων υλικών, του
κινητού εξοπλισμού και των χώρων και β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του
εργαστηρίου
- η μέριμνα για την υποβολή προτάσεων και τη διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων
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- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιου και τριετή απολογισμού των
δραστηριοτήτων του εργαστηρίου,
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο και
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο είναι εγκατεστημένο στο ( αναφέρεται ο χώρος εγκατάστασης π.χ.
κτίριο……. όροφος…..)του Τμήματος …………..
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 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 Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ωράριο εργασίας του
προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του
ΑΠΘ.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’
αρχήν από το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται ή συνεργάζονται με αυτό
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση
υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και των
επισκεπτών στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων και προστασία των υλικών από βλάβες. Συντονίζει κάθε εργασία, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου των μελών του και της
αποστολής του Εργαστηρίου.
Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Υλοποίηση ερευνητικών - αναπτυξιακών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
2. Διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και εκδόσεων.
3. Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
4. Ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή
Φυσικά Πρόσωπα.
5. Κληρονομιές, δωρεές, χορηγίες και κληροδοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες κατάρτισης στις οποίες προβλέπουν
αποζημίωση για τις δράσεις του εργαστηρίου.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
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8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- Βαθμολόγιο φοιτητών
- Βιβλίο πρωτοκόλλου.
- Βιβλίο πρακτικών-αποφάσεων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- 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
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «………………………………….» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του,
μαζί με το λογότυπό της Σχολής και του ΑΠΘ. Ο τίτλος αυτός, καθώς και τα στοιχεία του
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους της Σχολής όπου είναι εγκατεστημένο
το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή της
Σχολής και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακριτικού του τίτλου και του
λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα «………………………………..»
χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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