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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

2

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ισλαμικού Δικαίου και Αραβοϊσλαμικών Σπουδών»
στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Σπουδών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

3

Μετονομασία του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και καθορισμό του γνωστικού του αντικειμένου.

4

Τροποποίηση γνωστικού αντικειμένου του Τομέα
Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό) του τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής».

5

Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς και κατανομής
θέσης - ένταξης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας.

6

Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς και κατανομής
θέσης - ένταξης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας.

Αρ. Φύλλου 3543

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 1461
(1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Την από 11-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 27-3-2019 απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Επενδυτικών Εφαρμογών» θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Επενδυτικών
Εφαρμογών ("ΕΠΕΦΑ")», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευ-
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τικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα
της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Χρηματοοικονομικής, και των Επενδύσεων.
Άρθρο 2
Τομείς Δραστηριότητας
Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται
εκπαιδευτικά και ερευνητικά το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών είναι οι ακόλουθοι:
- Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
- Χρηματοοικονομική Διοίκηση
- Οικονομική των Επιχειρήσεων
- Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
- Στρατηγική των Επιχειρήσεων
- Αγορές Παραγώγων, Εμπορευμάτων και Ενέργειας
- Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
- Επενδύσεις Αξίας
- Θεσμική και Συλλογική Επένδυση
- Συνταξιοδοτικά Ταμεία
- Μοντέλα Συνταξιοδότησης
- Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
- Εταιρική Διακυβέρνηση
- Εσωτερικός έλεγχος
- Κανονιστική Συμμόρφωση
- Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Άρθρο 3
Αποστολή
Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη των εργαστηριακών και διδακτικών
αναγκών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε δέματα
που εμπίπτουν στο γνωστικό χώρο του εργαστηρίου.
2. Την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές
και τον κανονισμό έρευνας που καθορίζει το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
5. Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών
κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄53).
6. Την ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας ανάμεσα στα
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται
από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
7. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και Αλλοδαπά, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνον του εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
8. Την συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες με σκοπό να
συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση τεχνικών προβλημάτων της χώρας.
9. Την Προσομοίωση των επιπτώσεων των λαμβανόμενων αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.
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10. Την προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε δέματα, Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης
Επενδύσεων, ενέργειας και θεσμικής επένδυσης όπως
τα παρακάτω:
- Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και προβλέψεις.
- Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.
- Κεφαλαιακή σύνδεση και μερισματική πολιτική.
- Διαχείριση διαθεσίμων.
- Ιδιωτικοποιήσεις - Αποκρατικοποιήσεις επιχειρήσεων.
- Συγχωνεύσεις και εξαγορές.
- Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων.
- Δημιουργία επιχειρησιακών προγραμμάτων.
- Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και αποτίμηση.
- Διαχείριση κινδύνου με τη χρήση παραγώγων
(Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Δικαιώματα,
Ανταλλαγές).
- Ανάλυση αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
- Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου.
- Εισαγωγή νέων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών.
- Χρηματοοικονομικά υποδείγματα με τη χρήση υπολογιστών.
- Ποσοτικές μέθοδοι στα χρηματοοικονομικά.
- Η εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών
στο χρηματιστήριο.
- Η αξιολόγηση της επίδοσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην ελληνική αγορά.
- Το κόστος διαχείρισης των δεσμικών κεφαλαίων.
- Θέματα ανάλυσης και διαχείρισης συνταξιοδοτικών
ταμείων.
- Χρηματοοικονομικά και συνταξιοδοτικά πλάνα ιδιωτών.
- Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και η αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.
- Οι Επιπτώσεις της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Επιχειρήσεις του Κλάδου.
- Η Χρηματιστηριακή Εμπειρία των Ενεργειακών
Προϊόντων και η Αξιοποίηση τους από το Ελληνικό
Χρηματιστήριο.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του
Εργαστηρίου και ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει η
κείμενη νομοθεσία και επιπλέον: (α) Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου, (β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα
λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρηση του, (γ) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των
εσόδων του Εργαστηρίου, (δ) Μεριμνά για τη στελέχωση
του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, (ε) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
(στ) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλώσιμων υλικών
και κινητού εξοπλισμού, (ζ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο
έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, (η) Μεριμνά για τη σύνταξη,
την παρακολούθηση, το συντονισμό και την εκπλήρωση
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του προγράμματος λειτουργίας και δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου στο πλαίσιο της αποστολής του.
Άρθρο 5
Χώρος
Χώρος του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών
είναι ο χώρος του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό
τους εξοπλισμό για τη διενέργεια ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Χώρος του θεωρείται επίσης
το γραφείο του Διευθυντή του εργαστηρίου, τα γραφεία
της γραμματείας του εργαστηρίου καθώς και κάθε άλλος
χώρος που ειδικά διατίθεται για την εγκατάσταση του
εργαστηρίου ή ενοικιάζεται για την διεξαγωγή του έργου
του. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Προσωπικό-Λειτουργία
1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από:
(α) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π), (β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π), (γ) μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), (δ) μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή/και άλλων
Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, των οποίων το γνωστικό
αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου και (δ) εξωτερικούς συνεργάτες, ειδικούς επιστήμονες και (ε) μέλη του λοιπού
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού.
2. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος. Το
ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για κάθε κατηγορία
εργαζομένων.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει, μέσα στο πλαίσιο της
αποστολής του Εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, και
την παραμονή των εργαζομένων και των επισκεπτών
στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και
αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και την προστασία
του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων ή προγραμμάτων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό
του ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική προς τούτο εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και
σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην
κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
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6. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν να στεγάζονται στο εργαστήριο συνεργάτες και ερευνητικά
προγράμματα μελών ΔΕΠ, άλλων Τμημάτων του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
8. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του.
9. Με απόφαση του διευθυντή είναι επίσης δυνατή η
ανάθεση της διεκπεραίωσης και του συντονισμού των
εργασιών και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου σε εξειδικευμένο στέλεχος με ανάλογη εμπειρία σε οργανωτικά
και εκπαιδευτικά θέματα, η αμοιβή του οποίου θα καλύπτεται από τα έσοδα του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Πόροι
Το Εργαστήριο δα λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν
δα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Τα έσοδα
του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Τη διάθεση νέων προϊόντων και από την παροχή
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/
1984 (Α΄ 53). Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνεται
και η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
2. Τα κονδύλια που προέρχονται από ιδιαίτερα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
3. Την παροχή υπηρεσιών σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους
του ή αλλού.
4. Τις κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου, εφ' όσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5. Τις ειδικές εισφορές, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες ή
δωρεές από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- Βιβλίο πρωτοκόλλου.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.
Άρθρο 9
Διαχείριση Εσόδων - Κρατήσεις
1. Τη διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου από οποια-
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δήποτε πηγή και εάν προέρχονται δα έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με τον κανονισμό του.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της
παρακράτησης υπέρ του ΕΚΠΑ και αφού καλυφθούν οι
επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό των έργων, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν
από πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.λπ.,
δα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υποδομής και
του εξοπλισμού του ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες ενώ παράλληλα δα μεριμνά για την
σωστή προβολή και ανάπτυξη των εργασιών του.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών» με δ.τ. «ΕΠΕΦΑ» και αναγράφεται σε
κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους
της τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. Ο τίτλος του Εργαστηρίου στην Αγγλική γλώσσα είναι «Laboratory for
Investments Applications» με το διακριτικό τίτλο "EPEFA".
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του σφραγίδα με την Αθηνά του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την προσθήκη του
τίτλου του Εργαστηρίου.
Άρθρο 11
Τεκμήριο Αρμοδιότητας
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουργία και την αποστολή του εργαστηρίου αρμόδια όργανα
είναι η Γενική Συνέλευση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 1457
(2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ισλαμικού Δικαίου και Αραβοϊσλαμικών Σπουδών»
στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Σπουδών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
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2. Την από 11-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 19-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του
τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Ισλαμικού Δικαίου και Αραβοϊσλαμικών Σπουδών»
θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση- Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με την επωνυμία
«Εργαστήριο Ισλαμικού Δικαίου και Αραβοϊσλαμικών
Σπουδών», το οποίο θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, τις
επιστημονικές και τις ερευνητικές ανάγκες του τμήματος,
πρωτίστως στο αντικείμενο του Ισλάμ, του Αραβικού
κόσμου και της εγγύς Ανατολής.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, συμφώνως προς τα κατωτέρω
άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ σε
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας
του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος καθώς και σε θέματα που εμπίπτουν
στον χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών προσανατολισμών του τμήματος και διεξαγωγής βασικής ή
εφαρμοσμένης έρευνας σε συναφή με το γνωστικό της
αντικείμενο θέματα.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
Άρθρο 4
Χώρος εγκατάστασης
Το Εργαστήριο Ισλαμικού Δικαίου και Αραβοϊσλαμι-
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κών Σπουδών, καθώς και η στοιχειωδώς απαραίτητη
υλικοτεχνική υποδομή για τις βασικές λειτουργίες του
στεγάζεται στον 3ο όροφο, αίθουσα 301, του υπάρχοντος κτιρίου του τμήματος, στην οδό Δραγατσανίου 4,
10559 Αθήνα.
Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκλέγεται σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες: Το συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, την κατάρτιση και
υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και τη μέριμνα για την εφαρμογή
του, τη μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό,
την οικονομική διαχείριση των πόρων του, την υποβολή
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, την
εισήγηση στη Συνέλευση του τμήματος των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και την
υπογραφή κάθε εγγράφου, και γενικά την ευθύνη για την
ομαλή λειτουργία του.
Άρθρο 6
Τεχνική υποστήριξη - Προσωπικό
Το προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή και
μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π.
του τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που η επιστημονική τους ενασχόληση
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρδρο 1 του παρόντος, από τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και τα μέλη του
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) που το γνωστικό
τους αντικείμενο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του
Εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την
εγκατάσταση των οργάνων του και του λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια
του ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
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3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των
οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου
ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στη Συνέλευση του
τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του
π.δ. 407/1980 «Περί του κυρίου Διδακτικού Προσωπικού
κ.λπ. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης»
(Α΄112), όπως το τελευταίο τούτο εφαρμόζεται κατά
αναλογία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28
παρ. 3 του ν. 4386/1986 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄83).
6. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και με
υποψήφιους Διδάκτορες που εκπονούν Διδακτορικό σε
δέματα της επιστημονικής και ερευνητικής αρμοδιότητας του Εργαστηρίου, υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας
- Βαθμολόγιο φοιτητών
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο η στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.
Άρθρο 9
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για λογαριασμό του τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ή
του Εργαστηρίου (δεδομένης πάντοτε της σχετικής νομίμως προσδιοριζόμενης καταβολής από πλευράς του
Εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ) ή για λογαριασμό

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

41378

τρίτων π.χ. Εθνικών ή Διεθνών οργανισμών και Ν.Π.
δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, εθνικών ή διεθνών Κέντρων ή Ινστιτούτων, της Ε.Ε. κ.τλ. (δεδομένης πάντοτε
της σχετικής νομίμως προσδιοριζόμενης καταβολής από
πλευράς του εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ).
β. Τη διάθεση ερευνητικών ή 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 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 Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 1455
(3)
Μετονομασία του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και καθορισμό του γνωστικού του αντικειμένου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 10 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση τμήματος στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με
το οποίο το Τμήμα Φυσικής ανήκει στη Σχολή Θετικών
Επιστημών.
3. Την Β1/538/4-5-1983 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 248
τ.Β΄) «Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών», με την οποία συστάθηκε στο Τμήμα
Φυσικής ο Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης.
4. Την από 25-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
5. Την από 15-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του
τμήματος Φυσικής.
6. Την από 20-3-2019 απόφαση του Τομέα Φυσικής
Στερεάς Κατάστασης.
7. Το γεγονός ότι η μετονομασία του Τομέα Φυσικής
Στερεάς Κατάστασης του τμήματος Φυσικής και ο καθορισμός του γνωστικού του αντικειμένου δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της
κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
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Ο Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του τμήματος
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, ο οποίος συστάθηκε με την Β1/538/4-5-1983 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 248 τ.Β΄), μετονομάζεται σε Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης.
Ο Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης θα καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα της Πειραματικής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, της Πειραματικής Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, της Θεωρητικής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και της Θεωρητικής Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 1456
(4)
Τροποποίηση γνωστικού αντικειμένου του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία,
Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό) του
τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 10 του ν. 4485/2017
(114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Ίδρυση, μετονομασία,
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
3. Την Β1/300/28-2-1983 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
105 τ.Β΄) «Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία συστάθηκε ο Τομέας
Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου και
καθορίστηκε το γνωστικό του αντικείμενο.
4. Την 46417/Β1/24-6-2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
902 τ.Β΄) «Μετονομασία Τομέα του τμήματος Νομικής της
Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».
5. Την από 25-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
6. Την από 17-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης της
Νομικής Σχολής.
7. Την από 22-3-2019 εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης
του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία,
Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό).
8. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου
(Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)
δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου του
Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φι-
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λοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό) του τμήματος
Νομικής της Νομικής Σχολής με την προσθήκη του γνωστικού αντικειμένου «Νομική Πληροφορική» στα ήδη
υπάρχοντα που καλύπτει ο εν λόγω Τομέας, σύμφωνα
με τις Β1/300/28-2-1983 (ΦΕΚ 105 τ.Β΄) και 46417/Β1/
24-6-2005 (ΦΕΚ 902 τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 25183
(5)
Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς και κατανομής
θέσης - ένταξης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/6.9.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 6 του ν. 4559/
2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/3.8.2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
4. Την 131955/Ζ1/3.8.2018 (ΦΕΚ 465/Υ.Ο.Δ.Δ/17.8.2018)
Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του κατωτέρω μέλους Δ.Ε.Π., διαπιστώνουμε:
Ότι το μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) Νικόλαος Μποζατζής του Παναγιώτη, που κατέχει
θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία», στον Τομέα Ψυχολογίας, του
τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της
Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων -στο
οποίο μεταφέρεται και κατανέμεται η θέση-και εντάσσεται
σε προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου
Καθηγητή στο Τμήμα Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διατηρώντας το
μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχει.
Η ισχύς της παρούσας πράξης αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 19 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Αριθμ. 25178
(6)
Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς και κατανομής
θέσης - ένταξης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/6.9.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 6 του ν. 4559/
2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/3.8.2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
4. Την 131955/Ζ1/3.8.2018 (ΦΕΚ 465/Υ.Ο.Δ.Δ/17.8.2018)
Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του κατωτέρω μέλους Δ.Ε.Π.
6. Το α.π. 1463/12.6.2019 έγγραφο του τμήματος ΦΠΨ
(α.π. Πρυτανείας 21809/12.6.2019), με θέμα: «Διαπιστωτικές πράξεις σύμφωνα με το ν. 4559/2018» σύμφωνα με
το οποίο η διαδικασία μονιμοποίησης του Επίκουρου
Καθηγητή Ευστάθιου Παπασταθόπουλου ολοκληρώθηκε στις 27.03.2019 και υπολείπεται η διαβίβαση από τον
Πρόεδρο του τμήματος ΦΠΨ του πρακτικού του Εκλεκτορικού Σώματος μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα για τη
μονιμοποίηση του Καθηγητή στον Πρύτανη του Ιδρύματος για τον προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 20
του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, έλεγχο νομιμότητας
7. Το α.π. 1452/10.6.2019 έγγραφο του τμήματος ΦΠΨ
(α.π. Πρυτανείας 21589/10.6.2019), με θέμα: «Διαβίβαση
φακέλου μονιμοποίησης του Επίκουρου Καθηγητή Ευσταθίου Παπασταθόπουλου στον Τομέα Ψυχολογίας του
τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με
γνωστικό αντικείμενο ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» (Κωδ.
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 8935), με το οποίο διαβιβάστηκε από τον
Πρόεδρο του τμήματος ΦΠΨ στον Πρύτανη του Ιδρύματος, για τον προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 20
του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, έλεγχο νομιμότητας, ο
φάκελος και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά της μονιμοποίησης του Ευσταθίου Παπασταθόπουλου, σε θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή του Τομέα Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία», διαπιστώνουμε:
Ότι το μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ευστάθιος Παπασταθόπουλος του Βασιλείου,
που κατέχει θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή επί
θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία»,
στον Τομέα Ψυχολογίας, του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του
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Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο
Τμήμα Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - στο οποίο μεταφέρεται
και κατανέμεται η θέση - και εντάσσεται σε οργανική
θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή επί
θητεία στο Τμήμα Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διατηρώντας
το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχει.
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Η ισχύς της παρούσας πράξης αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 19 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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