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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.

«Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός
εσωτερικού κανονισμού του».
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
(α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν.1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΕτΚ Α’ 87/1982), όπως ισχύει,
(β) Του άρθρου 19 παρ.2 του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα, κοινωνικός
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Ετκ Α’ 195/1987).
(γ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΕτΚ Α’
195/1987), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΕτΚ Α’ 154/1992).
2. Τη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων Νομικής, Οικονομικών Επιστημών
και Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες διατυπώθηκαν κατά τις συνεδριάσεις των στις 29/01/97,
20/11/96 και 27/05/97 αντίστοιχα.
3. Την υπ΄αριθμ. /
γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ :
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πληροφορικής για την εξυπηρέτηση
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων Νομικής, Οικονομικών
Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα κατ΄ ιδίαν γνωστικά αντικείμενά της.
Άρθρο 2
Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει ως αποστολή :
(i) Την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο, των Τμημάτων της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύουν.
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(ii) Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη συνδρομή στην πραγματοποίηση
συναφών μελετών στους επιστημονικούς τομείς που προαναφέρθηκαν.
(iii) Τη δημιουργία ειδικών τραπεζών δεδομένων στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων
της Σχολής.
(iv ) Τη διοργάνωση σεμιναρίων για την ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών και των
μελών του διδακτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού με τη χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, καθώς επίσης διοργάνωση κάθε είδους συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων.
(v ) Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της
ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν συναφές αντικείμενο.
(vi ) Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή
οργανώσεις στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο.
(vii ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε μορφής οργανισμούς σύμφωνα με
όσα προβλέπεται στο ΠΔ 159/1984 (ΕτΚ Α’ 53/1984).
Άρθρο 3
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου διέπεται από τη ρύθμιση των διατάξεων των
επομένων άρθρων του παρόντος.
Αρθρο 4
Οργανα Διοίκησης
Το όργανο διοίκησης του Εργαστηρίου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αρθρο 5
Σύνθεση και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο και απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα της
Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, τους Προέδρους των Τμημάτων
της Σχολής και το Διευθυντή του Εργαστηρίου. Συνέρχεται δύο φορές το χρόνο και εκτάκτως
όταν το εισηγηθεί το ένα τρίτο των μελών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα και απαλλάσσει το Διευθυντή από κάθε
ευθύνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση στην οποία αναφέρεται η ημέρα, η ώρα
και ο τόπος που συνέλθει, καθώς και τα θέματα ημερησίας διάταξης. Στο διοικητικό
Συμβούλιο προεδρεύει ο Κοσμήτωρ ή ένα των υπολοίπων μελών του. Το Διοικητικό
Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 50% συν ένα μέλος του συνόλου των
μελών του. Αν δεν σχηματισθεί απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται εκ νέου εντός
20 το πολύ ημερών και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων
μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.
Λευκές ή άκυρες, σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, ψήφοι δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.
Κάθε παρόν μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα ακόμη μέλος.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παραπέμπονται για έγκριση στις Γενικές
Συνελεύσεις των Τμημάτων, αν αυτό ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του.
Άρθρο 6
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Διοίκηση
1. Ο Διευθυντής είναι μέλος του ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που ορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992.
2. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορεί να ορίσει
αναπληρωτή του Διευθυντή μεταξύ των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων της που απασχολούνται
στο Εργαστήριο και ο οποίος μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε βαθμίδα ΔΕΠ, κατά
προτεραιότητα σε υψηλές βαθμίδες.
3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει την ευθύνη της εν γένει λειτουργίας του Εργαστηρίου,
ασκεί δε τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
i) Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας
του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του.
ii) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου.
iii) Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου.
iv) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων και των πόρων εν γένει του
Εργαστηρίου.
v) Μεριμνά για την στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό.
vi) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του
εργαστηρίου.
vii) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
viii) Μεριμνά για την υποβολή προτάσεων και τη διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων.
Άρθρο 7
Προσωπικό
Στο Εργαστήριο απασχολούνται μέλη του ΔΕΠ και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού
(ΕΔΠ, ΕΔΤΠ, κλπ) των Τμημάτων της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητάς του,
καθώς και συμβεβλημένο επιστημονικό προσωπικό. Προβλέπονται θέσεις για τέσσερεις
υπαλλήλους ΠΕ Πληροφορικής, ένα υπάλληλο ΔΕ Πληροφορικής, ένα υπάλληλο ΠΕ
Διοικητικού και ένα μηχανικό υπολογιστών απόφοιτο πολυτεχνικής σχολής.
Εξωτερικοί συνεργάτες εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα μέλη ΔΕΠ που
απασχολούνται στο Εργαστήριο δικαιούνται να κάνουν προτάσεις προς το Διοικητικό
Συμβούλιο για την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικών με τη επίτευξη των σκοπών του
Εργαστηρίου καθώς επίσης μπορούν να ορίζονται από αυτό υπεύθυνοι συγκεκριμένων έργων.
Άρθρο 8
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό του Ιδρύματος ή με τις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του. Το ωράριο
εργασίας είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή από τις αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος για κάθε κατηγορία προσωπικού.
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2. α) Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’
αρχήν από το προσωπικό που απασχολείται ή συνεργάζεται με αυτό στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του. Οι προτεραιότητες για τις χρήσεις αυτές, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση, καθορίζονται από τον Διευθυντή στο πλαίσιο της αποστολής του
Εργαστηρίου.
β) Η χρήση των εν λόγω χώρων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από το λοιπό προσωπικό
της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ή και από προσωπικό άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι δυνατή, ύστερα από σχετική έγκριση του
Διευθυντή, εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
3. α) Στο πλαίσιο της κατά το άρθρο 2 του παρόντος αποστολής του Εργαστηρίου, ο
Διευθυντής καθορίζει τις μονάδες εκείνες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με τις οποίες
συμβάλλεται ή συνεργάζεται το Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών
προγραμμάτων, για τη διεξαγωγή συναφών μελετών και για την εν γένει παροχή υπηρεσιών
προς τους φορείς αυτούς.
β) Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και για κάθε μελέτη που αναλαμβάνεται από το
Εργαστήριο ορίζεται ένας υπεύθυνος μεταξύ των μελών ΔΕΠ που απασχολούνται στο
Εργαστήριο και ενημερώνεται σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο
4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η απασχόληση, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικών αναγνωρισμένου κύρους
σε θέματα εκπαίδευσης για την ενίσχυση των διδακτικών, ερευνητικών και λοιπών
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
Άρθρο 9
Πόροι
Πόροι του Εργαστηρίου είναι:
ι) Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, τις δημόσιες
επενδύσεις ή την ίδια περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται στο Εργαστήριο
κατά τις κείμενες διατάξεις.
ιι) Οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση προς
το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
ιιι) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής
οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/84.
iv) Αμοιβές ή επιχορηγήσεις που λαμβάνει στα πλαίσια δραστηριοτήτων που αναπτύσσει για
την επίτευξη του σκοπού του.
v) Η χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων ή
εξειδικευμένων μελετών από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή και από διεθνείς
οργανισμούς (ΕΟΚ, ΟΟΣΑ, UNESCO κλπ.).
Άρθρο 10
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα εξής βιβλία και στοιχεία:
ι)

Βιβλίο πρωτοκόλλου,

ιι)

Αρχείο εγγράφων,

ιιι) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
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ιv)

Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,

v)

Κατάλογος επιστημονικών οργάνων, περιοδικών και βιβλίων,

vι)

Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,

vιι) Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή
κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 11
Χώρος Εγκατάστασης
Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σε αυτό για την
διεξαγωγή του εν γένει έργου του. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδα στην
Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του
Διευθυντή.
Άρθρο 12
Διάλυση
Σε περίπτωση διάλυσης του Εργαστηρίου, για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται εκκαθάριση από το
Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται στα τμήματα της
Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατ’
αναλογία των προσφορών των τμημάτων στο Εργαστήριο.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα ../../..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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