
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Μελετών 
και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής» στον Το-
μέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων - 
Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτι-
κών Επιστημών και καθορισμός του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Συμ-
βουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Στα-
διοδρομίας» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής 
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λει-
τουργίας του.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ια-
τρικής Ηθικής στην Ιατρική Σχολή της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και καθορισμός του εσωτερικού 
του κανονισμού.

4 Κατάργηση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστη-
μών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δια-
πολιτισμικής Αγωγής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής 
Σχολής και καθορισμός του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του.

6 Αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού του Διαδημο-
τικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (των 
Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης) με την επωνυμία 
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθά-
κης» στο Διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσί-
ου Δικαίου (των Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου, 
Σάμης και Ιθάκης) με την επωνυμία «Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 106 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Μελετών 

και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής» στον 

Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων - Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικο-

νομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του εσω-

τερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195), 

όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 (Α΄258), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 28 του
ν. 4485/2017 (Α΄114).

2. Την από 3.12.2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 11.9.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσε-
ων - Χρηματοοικονομικής.

4. Την από 18.9.2019 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Κέντρο 
Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής» θα 
λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επι-
χορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στον Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των 
Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, εργαστήριο με τίτλο «Κέντρο 
Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής», και 
αντίστοιχο τίτλο στην αγγλική «UoA Center for Financial 
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Studies», το οποίο θα εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της 
Χρηματοοικονομικής.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και την 

κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου όπως αυτό προσδιορίζεται 
στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

2. Την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης επι-
στημονικής έρευνας στα πεδία της Χρηματοοικονομικής, 
αλλά και των συναφών επιστημονικών κλάδων.

3. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητι-
κών προγραμμάτων.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συμποσίων, συνεδρίων και 
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παραγωγή εκδοτικού έργου (δημοσιεύσεων, εκ-
δόσεων, κτλ) και την δημιουργία αρχειακού υλικού που 
θα προκύπτει από, και για, τα ερευνητικά προγράμματα, 
τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και την εκ-
παιδευτική διαδικασία.

6. Τη διατήρηση ιστοσελίδας με περιεχόμενο που 
ανήκει στο γνωστικό αντικείμενος του άρθρου 1 του 
παρόντος.

7. Τη συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών και με διεθνείς ορ-
γανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς και 
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής.

8. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 3
Έργο και Δραστηριότητες

Το έργο και οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου πε-
ριλαμβάνουν ιδίως:

1. Tην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 
στο γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.

2. Tην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για ίδιο 
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

3. Tη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής 
έρευνας στη Χρηματοοικονομική και σε συναφείς επι-
στημονικούς κλάδους.

4. Tην ανάδειξη και αξιοποίηση των διεπιστημονικών 
σχέσεων μεταξύ της Χρηματοοικονομικής και των συ-
ναφών επιστημονικών κλάδων.

5. Tην ανάπτυξη και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού 
έργου που προσφέρεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών στην περιοχή της Οικονομικής και Διοίκησης των 
Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικής και των συναφών 
επιστημονικών κλάδων.

6. Tην ανάπτυξη υλικού και μεθόδων για εκπαίδευση 
σχετικά με τη Χρηματοοικονομική και τους συναφείς 
επιστημονικούς κλάδους.

7. Την εκπόνηση πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών 
για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

8. Την υποστήριξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων 
που αφορούν την Χρηματοοικονομική και τους συναφείς 
επιστημονικούς κλάδους.

9. Την προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω ερευνητι-
κών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

10. Tη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα που δρα-
στηριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς.

11. Tην προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των παρα-
χθέντων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα 
και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται:
1. από μέλη Δ.Ε.Π του Τομέα Οικονομικής και Διοίκη-

σης των Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικής του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που η επιστημονική 
ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά 
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου,

2. από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),

3. από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού 
και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων 
καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργα-
στηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων - 
Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του 
εργαστηρίου, που εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

2. Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, ασκεί τις αρ-
μοδιότητες, που προβλέπονται από την κείμενη νομο-
θεσία και επιπλέον:

• Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Ερ-
γαστηρίου.

• Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.

• Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
του Εργαστηρίου.

• Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστη-
ρίου.

• Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό.

• Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για την προμήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
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• Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για τους υπόλογους 
αναλώσιμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού και των 
χώρων εργασίας.

• Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
• Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το 

συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος 
λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο 
πλαίσιο της αποστολής του.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για 
την εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για τη διεξαγωγή των ερευνητικών και εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων του στις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Στο χώρο εγκατάστασης του Εργαστηρίου 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν 
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται 
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει 
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώ-
ρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων 
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών 
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού 
και των εν γένει εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυ-
τών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή 
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη-
σιμοποίησή 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.

6. Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου ορίζεται 
με απόφαση του Διευθυντή ένας από τους Καθηγητές 
του Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.

7. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι 
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου, καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επι-
στημόνων και διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών ως ερευνητών 
(«Research Fellows»), καθώς και μεταπτυχιακών και προ-
πτυχιακών φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών ως δόκιμων ερευνητών («Trainee 
Researchers»).

8. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται από 
Ομότιμους Καθηγητές μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 

υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το Εργαστήριο 
ερευνητικά ενδιαφέροντα υπό τις υποδείξεις του Διευ-
θυντή του Εργαστηρίου.

9. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών, 
ειδικών επιστημόνων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών και 
προπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται με απόφαση του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασής τους.

10. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό 
του Εργαστηρίου.

11. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του 
προσωπικού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμμα-
τειακή και τεχνική υποστήριξή του.

Άρθρο 7
Πόροι

Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και με-

λετών.
2. Κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες και άλλες οικονο-

μικές ενισχύσεις προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

3. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του π.δ. 159/1984. Στις εν λόγω υπηρεσίες 
περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών 
του Εργαστηρίου.

4. Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμ-
μάτων και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και μελε-
τών.

5. Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σε-
μιναρίων, διαλέξεων.

6. Ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις και χορηγίες.
7. Πωλήσεις εκδόσεων.
8. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες 

διατάξεις.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι-
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, 
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχό-
μενων και εξερχόμενων εγγράφων.

2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί-
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου ή 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Κέντρο Μελετών 
και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής», και αναγράφε-
ται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα 
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται 
στους χώρους του τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
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2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την προσθήκη του 
τίτλου του Εργαστηρίου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 104 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Συμ-

βουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Στα-

διοδρομίας» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής 

και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λει-

τουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195), 

όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 (Α΄258), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 28 του
ν. 4485/2017 (Α΄114).

2. Την από 3.12.2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 9.10.2019 απόφαση της Προσωρινής Συνέ-

λευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο “Εργαστήριο 
Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιο-
δρομίας” θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους 
και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την 
κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αποστολή

Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο 
Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδι-
οδρομίας, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές, διδακτικές, 
επιμορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες σε θέματα που 
αφορούν την επιστήμη και την πρακτική εφαρμογή της 
Συμβουλευτικής και της Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας.

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
 Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-

πεδο, των διδακτικών, ερευνητικών, επιμορφωτικών και 
κοινωνικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας 
του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο του παρόντος.
 Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα και Ινστιτού-

τα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και 
αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου.
 Την αναζήτηση και υλοποίηση Ερευνητικών - Εκπαι-

δευτικών Προγραμμάτων σχετικών με τη συμβουλευτική 
επιστήμη και την επαγγελματική σταδιοδρομία.
 Τη διοργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών διαλέ-

ξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, συμποσίων, συνεδρίων 
και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, τη δημιουργία 
επιστημονικού και διδακτικού υλικού και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιο-

δρομίας σε φοιτητές, μαθητές και ενήλικες, σε ατομικό 
ή ομαδικό πλαίσιο.
 Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης σε ειδικούς της συμβουλευτικής σταδι-
οδρομίας και συναφών επαγγελμάτων.
 Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-

πόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Το εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγ-

γελματικής Σταδιοδρομίας θα λειτουργεί συνεργατικά 
και αλληλοϋποστηρικτικά με τις δομές που διαθέτει ή και 
θα δημιουργήσει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών του ΕΚΠΑ 
σε σχέση με τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές, εργασιακές 
και πολιτισμικές εφαρμογές που λαμβάνουν χώρα στη 
σύγχρονη κοινωνία τόσο σε μικρο-επίπεδο όσο και σε 
μακρο-επίπεδο και που αναδεικνύουν το περιεχόμενο 
και τις αρχές της Συμβουλευτικής Επιστήμης και της 
Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας. Το προαναφερόμενο 
συνεργατικό και αλληλοϋποστηρικτικό πλαίσιο κρίνεται 
αναγκαίο για την ανάπτυξη της έρευνας, της άσκησης 
των φοιτητών, καθώς και της παραγωγής, διάσωσης και 
διάδοσης ερευνητικού / επιστημονικού / διδακτικού και 
επιμορφωτικού υλικού που εντάσσεται στη συμβουλευ-
τική επιστήμη και την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Το Εργαστήριο θα δραστηριοποιείται ερευνητικά 
στους παρακάτω Τομείς:

• Θεωρίας και Μεθοδολογίας
• Σύγχρονων μορφών παρεμβάσεων και τεχνικών
• Ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής
• Σχολικού Περιβάλλοντος
• Παραγωγής εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού
• Επαγγελματικής Αξιολόγησης
• Εκπαιδευτικής Πολιτικής
• Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
• Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ειδικών Επιστημόνων
• Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης
• Βιωματικών δράσεων αυτογνωσίας
• Επαγγελματικής Ανάπτυξης και πληροφόρησης
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Θα υπάρχει συνεργασία: α) με τους σημαντικότερους 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς που ασχολού-
νται με θέματα σχετικά με τη συμβουλευτική επιστήμη 
και την επαγγελματική σταδιοδρομία στον ελλαδικό 
χώρο, β) με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα που 
έχουν ως αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών με 
τη συμβουλευτική επιστήμη και την επαγγελματική στα-
διοδρομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον, προωθείται η ανάπτυξη δικτύων υποστήρι-
ξης και συνεργασίας με ειδικούς επιστήμονες, στελέχη 
εκπαίδευσης, συμβούλους / επαγγελματικούς συμβού-
λους / συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, 
εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων, καθώς και η δι-
άθεση της βιβλιοθήκης με υλικό σχετικό με τη συμβου-
λευτική επιστήμη και την επαγγελματική σταδιοδρομία 
για τις ανάγκες φοιτητών, ερευνητών, εκπαιδευτικών και 
άλλων ειδικών επιστημόνων του χώρου της συμβουλευ-
τικής σταδιοδρομίας.

Άρθρο 3
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Ο διευθυντής ασκεί αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται:

• Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,

• Η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-
ματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του ερ-
γαστηρίου και μέριμνα για την τήρησή του,

• Η μέριμνα για τη στελέχωση, οικονομική διαχείριση 
και κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,

• Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό και υπογραφή κάθε εγγράφου που 
διακινεί το Εργαστήριο.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που το γνω-
στικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρί-
ου, από μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), με συνα-
φή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς 
και από μέλη λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζε-
ται με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοπο-
θέτησή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους που πα-
ραχωρούνται σε 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 το-
ποθετείται 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 άλλο έργου, που έχει 
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, χρήση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, κα-
θώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων 
του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρήση ειδικών οργάνων-μέσων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ-
ση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά 
όργανα - μέσα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση 
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.

6. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με 
μεταδιδάκτορες, ερευνητές και υποψηφίους διδάκτορες 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης (με συνάφεια με τα διδακτικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου) υπό τις υποδείξεις του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
πρα.3 του π.δ. 159/1984(Α΄ 53).

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και,

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία - Σφραγίδα

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
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Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών 
στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλί-
ων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προ-
γραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγια 
φοιτητών, πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει-
δικές διατάξεις.

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: Εργαστήριο Συμβου-
λευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας.

Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με τα στοιχεία του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 107 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και 

Ιατρικής Ηθικής στην Ιατρική Σχολή της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και καθορισμός του εσωτερι-

κού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195), 

όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 (Α΄258), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 28 του ν. 
4485/2017 (Α΄114).

2. Την από 7.11.2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 8.10.2019 απόφαση της Συνέλευσης της 

Ιατρικής Σχολής.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής 

και Ιατρικής Ηθικής θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους 
πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή 
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

1. Ιδρύεται το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ια-
τρικής Ηθικής στην Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Το ως άνω Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές, 
ερευνητικές, επιμορφωτικές και ακαδημαϊκές ανάγκες 
του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας 
της Ιατρικής, της Ιατρικής Ηθικής και Βιοηθικής καθώς 
και στα αντικείμενα της Φιλοσοφίας (Επιστημολογίας) 
της Ιατρικής και της Ιατρικής Δεοντολογίας.

2. Στο Εργαστήριο περιλαμβάνονται και λειτουργούν 
οι εξής Μονάδες:

- Μονάδα Ιστορίας της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
- Μονάδα Φιλοσοφίας της Ιατρικής (Philosophy of 

Medicine Unit)
- Μονάδα Ιατρικής Δεοντολογίας (Medical Deontology 

Unit)
- Μονάδα Ανθρωπιστικών Ιατρικών Επιστημών 

(Medical Humanities Unit)
- Μονάδα Ιατρικής Μουσειολογίας (Μedical Museology 

Unit)
- Μονάδα Τέχνης και Ιατρικής (Arts and Medicine Unit).

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και 
Ιατρικής Ηθικής αποτελεί:

1. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Ιατρικής 
Σχολής στα πλαίσια των προγραμμάτων προπτυχιακών, 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς και 
προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, σεμινάρια, φρο-
ντιστήρια, που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του 
παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.

2. Η συνεργασία κάθε μορφής με δημόσιους και ιδιω-
τικούς επιστημονικούς και άλλους φορείς, οργανισμούς, 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (ημερί-
δων, συνεδρίων κ.λπ.).

4. Η επιμέλεια και έκδοση επίτομων έργων, συγγραμ-
μάτων, επιστημονικών σειρών και επιστημονικών περι-
οδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

5. Η διεξαγωγή έρευνας αυτοτελώς ή σε συνεργασία 
με άλλους φορείς στα πλαίσια, χρηματοδοτούμενων και 
μη, ερευνητικών προγραμμάτων.

6. Η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών σε θέ-
ματα που άπτονται των αντικειμένων του Εργαστηρίου.

7. Η συλλογή, αξιοποίηση και διαχείριση αρχειακού και 
μουσειακού υλικού σχετικού με την Ιστορία της Ιατρικής 
και την ιστορία των επιστημών υγείας.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ της Ιατρι-
κής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει 
στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργα-
στηρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού (Ε.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και από μέλη 
του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού 
που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι 
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αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου 
και που εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού 
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση 
και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέρι-
μνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή του, 
η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό 
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό 
εξοπλισμό, η κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, 
η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η 
ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Tο Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα στε-
γαστεί σε χώρο που θα οριστεί από τη Συνέλευση της 
Ιατρικής Σχολής και θα παραχωρηθεί για την εγκατάστα-
ση του υλικού και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που 
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών εργασιών του Εργαστηρίου. Στον χώρο 
εγκατάστασης θα τοποθετηθεί πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διε-
ξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα 
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου και των μονάδων του, τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ’ 
αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, 
φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την 
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του 
Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού 
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία 
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται μετά την χρησιμοποίησή 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 και των Μονάδων του, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδά-
κτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και εξωτερικούς 
συνεργάτες, υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του Ερ-
γαστηρίου.

Άρθρο 6
Πόροι

Το Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους 
πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
ή την κρατική επιχορήγηση του ιδρύματος.

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εθνι-
κούς ή διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επι-
χειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

στ. Την διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από 
την διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών. 

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Σφραγίδα - Τίτλος

Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο 
Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής». Ο κύριος 
τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, αποτυπώνεται 
σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με 
τους τίτλους «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών» και «Ιατρική Σχολή» και αναρτάται στους χώ-
ρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. Ο τίτλος, τα 
έντυπα και η σφραγίδα του Εργαστηρίου θα διατίθενται 
επίσης στην Αγγλική (Department of History of Medicine 
and Medical Ethics) και στην Γαλλική (Service d’Histoire 
de la Médecine et d’Éthique Médicale) γλώσσα.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

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

α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξο-

πλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά-

φων.
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
εργαστήριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. πράξης 108 (4)
Κατάργηση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστη-

μών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παι-

δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195), 

όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 (Α΄258), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 28 του ν. 
4485/2017 (Α΄114).

2. Το π.δ. 13/1996 (ΦΕΚ 8 τ.Α΄) «Ίδρυση Εργαστηρίων 
σε Παιδαγωγικά Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», με το οποίο ιδρύθηκε το Εργαστήριο Φυσι-
κών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

3. Την από 22.10.2019 απόφαση της Συγκλήτου.
4. Τις από 2.3.2017 και 17.7.2019 αποφάσεις της Συ-

νέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης.

5. Τα υπ’ αριθμ. 2722/16.5.2017 και 3319/23.7.2019 
έγγραφα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης.

6. Το γεγονός ότι η κατάργηση του Εργαστηρίου Φυ-
σικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δεν 
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική 
επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών 
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστη-
μών της Αγωγής του Ιδρύματος που ιδρύθηκε με το 
π.δ. 13/1996 (ΦΕΚ 8 τ.Α΄) και την κατανομή του εξοπλι-
σμού του, στο Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημο-
λογίας των Φυσικών Επιστημών και της Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας του ιδίου Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 105 (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δια-

πολιτισμικής Αγωγής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής 

Σχολής και καθορισμός του εσωτερικού κανονι-

σμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195), 

όπως προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 (Α΄258), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 28 του ν. 
4485/2017 (Α΄114).

2. Την από 3.12.2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 9.10.2019 απόφαση της Προσωρινής Συνέ-

λευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο “Εργαστήριο 
Διαπολιτισμικής Αγωγής” θα λειτουργεί αποκλειστικά 
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋ-
πολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αποστολή

Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο 
Διαπολιτισμικής Αγωγής, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητι-
κές και διδακτικές ανάγκες σε θέματα που αφορούν στη 
θεωρία και την πράξη της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
 Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-

πεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο του παρόντος.
 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.
 Την αναζήτηση και υλοποίηση Ερευνητικών - Εκ-

παιδευτικών Προγραμμάτων υποστήριξης ευάλωτων, 
κοινωνικά, ομάδων.
 Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-

ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-

πόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής θα λειτουργεί 

συνεργατικά και αλληλοϋποστηρικτικά με τις δομές που 
διαθέτει ή και θα δημιουργήσει το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθη-
νών του ΕΚΠΑ σε σχέση με τις πολιτισμικές, κοινωνικές, 
εκπαιδευτικές, διαπολιτισμικές εφαρμογές που λαμβά-
νουν χώρα στη σύγχρονη κοινωνία τόσο σε μικρο-επίπε-
δο όσο και σε μακρο-επίπεδο και που αναδεικνύουν το 
περιεχόμενο και τις αρχές Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Το προαναφερόμενο συνεργατικό και αλληλοϋποστη-
ρικτικό πλαίσιο κρίνεται αναγκαίο για την ανάπτυξη της 
έρευνας, της άσκησης των φοιτητών, καθώς και της πα-
ραγωγής, διάσωσης και διάδοσης του ερευνητικού και 
υποστηρικτικού / διδακτικού υλικού που εντάσσονται 
στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο

Το Εργαστήριο θα δραστηριοποιείται ερευνητικά 
στους παρακάτω Τομείς:

• Θεωρίας και Μεθοδολογίας
• Κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων
• Εκπαιδευτικής Πολιτικής
• Σχολικού Περιβάλλοντος
• Εκπαίδευση και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
• Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης
• Θα υπάρχει συνεργασία α) με τους σημαντικότερους 

φορείς που ασχολούνται με τη σχολική και κοινωνική 
ένταξη διαφόρων εθνοπολιτισμικών ομάδων στον ελλα-
δικό χώρο, β) με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα 
που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη διαπολιτισμικών 
θεμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Επιπλέον, προωθείται η ανάπτυξη δικτύων υποστήρι-
ξης και συνεργασίας με διαπολιτισμικά σχολεία, στελέχη 
της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων 
και η διάθεση της βιβλιοθήκης με υλικό σχετικό με τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση για τις ανάγκες φοιτητών, 
ερευνητών και εκπαιδευτικών.

Άρθρο 3
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Ο διευθυντής ασκεί αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται:

- Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,

- Η κατάρτιση και 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 διαχεί-
ριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,

- η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου 
που διακινεί το Εργαστήριο.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που το γνω-
στικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρί-
ου, από μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(ΕΔΙΠ), με συνα-
φή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς 
και από μέλη λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται 
με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέ-
τησή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους 
που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή-
σεων 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 σε αυτό, την παραμονή των 
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων 
και Εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων - μέσων του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυ-
ντή αυτού. Κινητά όργανα - μέσα και σκεύη, τα οποία 
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφο-
νται, μετά τη χρησιμοποίησή 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 (άρθρα 18 του ν. 1268/1982 και 5 
του π.δ. 407/1980).

6. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με 
μεταδιδάκτορες, ερευνητές και υποψηφίους διδάκτορες 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την υλοποίηση ερευνητικών Προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
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 (Α΄ 53).

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία - Σφραγίδα

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

Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομι-
κών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών 
βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών 
προγραμμάτων, Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού Βαθμο-
λόγια φοιτητών, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτό-
κολλο διακίνησης αλληλογραφίας.

Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει-
δικές διατάξεις.

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Διαπο-
λιτισμικής Αγωγής».

Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με τα στοιχεία του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 193/19 (6)
Αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού του Διαδη-

μοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαί-

ου (των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης) με την 

επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλλη-

νίας - Ιθάκης» στο Διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου (των Δήμων Αργοστολίου, Λη-

ξουρίου, Σάμης και Ιθάκης) με την επωνυμία «Δη-

μοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το β.δ. 14/1939 «Περί κωδικοποιήσεως των περί 

Λιμενικών Ταμείων κείμενων.
2. Το π.δ. 390/1993 (ΦΕΚ 165/Α΄/27.9.1993) «Συγχώ-

νευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού».
3. Το π.δ. 177/2001 (ΦΕΚ 149/Α΄/5.7.2001) «Μεταφο-

ρά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας 
στους Δήμους Αργοστολίου, Ερίσου, Ιθάκης, Λειβαθούς, 
Παλικής, Πυλαρέων και Σάμης», όπως τροποποιήθηκε 
από το π.δ. 320/2003 (ΦΕΚ 270/Α΄/25.11.2003) «Τροπο-
ποίηση του π.δ. 177/2001».

4. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) 
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

5. Το ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007) «Κύρωση 
του κώδικα κατάσταση Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων».

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

8. Την αριθμ. 6655/3.7.2012 απόφαση του Γ.Γ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας και 
Ιονίου (ΑΔΑ Β417ΟΡ1Φ-ΠΙΕ) που αφορά την έναρξη 
λειτουργίας του Διαδημοτικού Νομικού Προσώπου Δη-
μοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης».

9. Την αριθμ. 9000/3.8.2012 διαπιστωτική πράξη του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου (ΦΕΚ 2668/Β΄/2.10.2012) «Αυτοδιοίκηση μετα-
φορά προσωπικού του Λ.Τ. Νομού Κεφ/νίας στο Δ.Λ.Τ. 
Κεφ/νίας - Ιθάκης».

10. Την με αριθμ. 1380/14.7.2014 απόφαση Προέδρου 
(ΦΕΚ 3090/Β΄/17.11.2014) που αφορά ένταξη των τακτι-
κών υπαλλήλων σε μόνιμες θέσεις.

11. Την μετάταξη υπαλλήλων του Δήμου Κεφαλλονιάς 
στο Δ.Λ.Τ. Κεφ/νίας - Ιθάκης σε συνιστώμενες προσωπο-
παγείς θέσεις (ΦΕΚ 1412/Γ΄/23.8.2019).

12. Τα άρθρα 154 και 156 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/
Α΄/9.3.2019) «Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμι-
κού πλαισίου... και λοιπές διατάξεις».

13. Την αριθμ. 223/19 απόφαση Δ.Σ. «Συγκρότηση Δι-
οικητικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ 6ΝΕΠΟΡΗ0-55Χ).

14. Το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στο Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης, το οποίο έχει ως 
εξής:

1) Αντωνάτος Σπυράγγελος του Νικολάου, ΔΕ Διοικη-
τικών σε προσωποπαγή θέση,

2) Παβούρη Μαρκέλα του Σωτηρίου, ΔΕ Διοικητικών 
σε προσωποπαγή θέση,

3) Παπαδάτου Σπυριδούλα του Ευαγγελο-Ιωάννη, ΔΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού σε οργανική θέση,

4) Χαλικιά Γερασιμούλα του Νικολάου, ΔΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού σε οργανική θέση, διαπιστώνει:

Ότι οι κάτωθι υπάλληλοι:
1) Αντωνάτος Σπυράγγελος του Νικολάου, ΔΕ Διοι-

κητικών,
2) Παβούρη Μαρκέλα του Σωτηρίου, ΔΕ Διοικητικών,
3) Παπαδάτου Σπυριδούλα του Ευαγγελο-Ιωάννη, ΔΕ 

Διοικητικού - Λογιστικού,
4) Χαλικιά Γερασιμούλα του Νικολάου, ΔΕ Διοικητι-

κού - Λογιστικού,
είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Διαδημοτικού Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (των Δήμων Αργοστολίου, 
Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης) με την επωνυμία «Δημο-
τικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aργοστόλι, 2 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02049713112190012*
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