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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας στο Τμήμα
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχολής
Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2

Έγκριση κατάργησης Τομέων στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

3

Μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βιοηθικής,
Τεχνοηθικής και Δικαίου του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και
Δικαίου.

4

Έγκριση τροποποίησης των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 256
(1)
Ίδρυση Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών.
Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ «Εργαστήρια και
Μουσεία», άρθρα: 28 «Σύσταση, οργάνωση και λοιπά
θέματα» παρ. 2 και 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και
Μουσείου» παρ. 1(α) του ν. 4485/17 (Α’ 114).

Αρ. Φύλλου 5537

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ «Όργανα των Α.Ε.Ι. και
των Μονάδων τους», άρθρο 21 «Συνέλευση Τμήματος»
παρ. 2 του ν. 4485/2017.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο
60 του ν. 4386/16 (Α’ 83).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 159/84 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).
5. Το από 26.7.2021 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και
Πολιτισμού (συνεδρίαση 22.7.2021).
6. Το από 21.9.2021 απόσπασμα από τα πρακτικά της
Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση
14.09.2021).
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δημοσιογραφίας» στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου και τον καθορισμό του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του, ως ακολούθως:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση
Στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της
Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών ιδρύεται Εργαστήριο Δημοσιογραφίας/
Journalism Lab (J-Lab), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα
γνωστικά πεδία των μέσων μαζικής επικοινωνίας και
της δημοσιογραφίας, της παραγωγής και κατανάλωσης
ενημερωτικού περιεχομένου, του ρεπορτάζ και των τεχνικών αφήγησης, της δημοσιογραφίας της σύγκλισης
και των μεγάλων δεδομένων, του γραμματισμού στα
ψηφιακά μέσα και την πληροφορία, και γενικότερα σε
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αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα
σπουδών και στις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

αρχείο, προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό και
αναπτύσσει κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα σχετική
με τους σκοπούς του.

Άρθρο 2
Αντικείμενο μελέτης και έρευνας
Το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας θα δραστηριοποιηθεί
κυρίως στους παρακάτω τομείς:
1. Τη μελέτη και έρευνα σε όλα τα γνωστικά πεδία που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παραπάνω.
2. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνών στο
πεδίο των παραδοσιακών και νέων μέσων επικοινωνίας - ενδεικτικά, σε θέματα, όπως του μετασχηματισμού
της βιομηχανίας των ειδήσεων, της πληροφοριακής διαμεσολάβησης, των ψευδών ειδήσεων και της ρητορικής του μίσους, των μηχανισμών συλλογής και ελέγχου
ψηφιακών δεδομένων, των εργασιακών συνθηκών της
δημοσιογραφίας στο διαδίκτυο κ.λπ.
3. Την λειτουργία Παρατηρητηρίου με στόχο την καταγραφή παραποιημένων ειδήσεων στα ελληνικά μέσα
επικοινωνίας, και την ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνή
Παρατηρητήρια Ενημέρωσης.
4. Την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων πλατφορμών ανοικτού κώδικα για τη συγκέντρωση, ανάλυση,
και οπτικοποίηση πληροφοριών, και εργαλείων για την
αξιολόγηση πηγών και οπτικού περιεχομένου.
5. Την ανάπτυξη δημοσιογραφικών προγραμμάτων
για την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών δημοσιογραφίας, σε συνεργασία με τοπικά μέσα επικοινωνίας και Μη
Κυβερνητικούς Οργανισμούς, με επίκεντρο την κάλυψη
θεμάτων περιθωριοποιημένων και μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων.
6. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση άτυπων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους πολίτες, με σκοπό την
ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και
την προαγωγή του δημοκρατικού διαλόγου.
7. Τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων, εργαστηρίων ή δομών δια βίου μάθησης για φοιτητές/τριες,
αποφοίτους, ερευνητές/τριες των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστημών και επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο του μέσων μαζικής επικοινωνίας και της
δημοσιογραφίας.
8. Τη συνεργασία με ερευνητικά ή πανεπιστημιακά
ιδρύματα, κέντρα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που ασχολούνται με ανάλογα θέματα.
9. Την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών
υπηρεσιών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φορέα
σε θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενά του.
10. Τη διοργάνωση επιστημονικών συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
11. Γενικά, την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής
και ερευνητικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας στα
επιστημονικά του αντικείμενα, προκειμένου να διευκολύνει το έργο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας
και Πολιτισμού και του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εν γένει.
12. Για τις ανάγκες της λειτουργίας του και για την
υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του, το Εργαστήριο συγκροτεί βιβλιοθήκη και

Άρθρο 3
Σκοπός - Αποστολή
Το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας έχει ως σκοπό - αποστολή:
- Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των εκπαιδευτικών και διδακτικών αναγκών στα
επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
- Τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με τη
συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και ειδικευμένων επιστημόνων.
- Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
- Την επιμέλεια επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
- Τη συνεργασία με άλλα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου, αλλά και με συναφή ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, που
εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου (σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος).
- Τη συνεργασία με επαγγελματίες, εγνωσμένου κύρους, της Δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ, οργανισμούς
και εταιρείες Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και με μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς της
Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο μελέτης και
υποβολής προτάσεων για ζητήματα που εμπίπτουν στο
πεδίο δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου (σύμφωνα
με το άρθρο 2 του παρόντος).
- Την ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων, το θέμα της
διατριβής των οποίων εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, με δυνατότητα πρότασης για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε
ιδιώτες και σε Οργανισμούς κάθε νομικής μορφής, κατά
τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου, το γνωστικό αντικείμενο
των οποίων εμπίπτει στα ερευνητικά πεδία του Εργαστηρίου (σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος), από μέλη
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),
από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από επισκέπτες/τριες μεταδιδακτορικούς/
ές και άλλους/ες ερευνητές/τριες, από πανεπιστημιακούς
υποτρόφους, από υποψήφιους διδάκτορες και από κάθε
άλλη κατηγορία που προβλέπει ο νόμος. Η ένταξη του
προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5
Μέσα
Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας:
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- Διεξάγει επιστημονικές έρευνες και μελέτες.
- Εποπτεύει την εκπόνηση εργασιών μεταπτυχιακών
και προπτυχιακών φοιτητών/τριών σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του. Η εποπτεία αυτή μπορεί
να γίνεται αυτοτελώς ή σε συσχετισμό με την εκτέλεση
επιμέρους ερευνητικού έργου που επιτελείται στο πλαίσιο έρευνας του Εργαστηρίου, στην οποία συμμετέχουν
και φοιτητές/τριες.
- Σχεδιάζει πρότυπα και καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης και μάθησης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες, καθώς και για υποψήφιους/ες διδάκτορες σε φυσικό ή υβριδικό περιβάλλον και υιοθετώντας
τις βέλτιστες διεθνώς μεθοδολογίες και τεχνολογίες για
την εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση.
- Οργανώνει σεμινάρια και μαθήματα για προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, καθώς
και για υποψήφιους/ες διδάκτορες.
- Οργανώνει και υλοποιεί την εκπαίδευση ενδιαφερομένων σε προγράμματα ειδίκευσης κύκλων, συνεδριών
και άλλων πρακτικών που στοχεύουν στη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα.
- Οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις,
ημερίδες, συνέδρια, κύκλους ελεύθερων μαθημάτων και
οποιαδήποτε άλλη σχετική εκδήλωση.
- Οργανώνει κύκλους μαθημάτων, σεμινάρια κ.λπ. για
την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση στελεχών σε θέματα
αρμοδιότητάς του.
- Παράγει κάθε είδους εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό
σε θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητας του προσωπικού του.
- Συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν
γένει επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Οργανώνει και λειτουργεί βιβλιοθήκη, αρχεία οποιασδήποτε νόμιμης μορφής, τράπεζες δεδομένων κ.λπ., για
τη στήριξη του επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του.
- Προβαίνει σε εκδόσεις και δημοσιεύσεις, παραγωγή
δικτυακού και διαδραστικού περιεχομένου κ.λπ. σε θέματα επιστημονικής αρμοδιότητάς του προσωπικού του.
- Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στς πεδία της
αρμοδιότητάς του.
- Αποκτά την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή.
- Αναλαμβάνει κάθε άλλη πρόσφορη -στο πλαίσιο της
ακαδημαϊκής ερευνητικής δεοντολογίας- πρωτοβουλία
και ενέργεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
Άρθρο 6
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας διευθύνεται από
Διευθυντή/ντρια, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισμού, με εγνωσμένη διεθνή επιστημονική εμπειρία στα αντικείμενα του Εργαστηρίου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος), ο/η
οποίος/α εκλέγεται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η
θητεία του/της Διευθυντή/ντριας του Εργαστηρίου είναι
τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
2. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εργαστηρίου ασκεί τις
εξής αρμοδιότητες:
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α) Συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει στο οικείο Τμήμα το
ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και
μεριμνά για την τήρησή του, και συντάσσει την ετήσια
Έκθεση Πεπραγμένων που υποβάλλει στην τελευταία
Συνέλευση του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού εκάστου έτους.
γ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων
του Εργαστηρίου.
δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
απαραίτητο προσωπικό.
ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
έχει την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας
του Εργαστηρίου.
στ) Εκπροσωπεί το Εργαστήριο σε εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς, συνέδρια και λοιπές επιστημονικές
συναντήσεις σχετικές με θέματα που εμπίπτουν στη
δραστηριότητα του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Λειτουργία
1. Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού, ο/η
Διευθυντής/ντρια εγκρίνει, ύστερα από τις σχετικές
προτάσεις, τα προγράμματα και τους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, με τους οποίους συμβάλλεται ή
συνεργάζεται το Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
2. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ορίζεται από τον/
τη Διευθυντή/ντρια, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των
μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου, ως υπεύθυνος/η του
προγράμματος, ένα από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου,
σύμφωνα με την ειδικότητά του ή τη συμβολή του στη
σύναψη του προγράμματος αυτού.
3. Με εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου είναι δυνατή
η πρόταση για πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών/τριών, διδακτόρων και μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών σε τομείς σχετικούς με τις ερευνητικές,
διδακτικές και άλλες δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό
του Εργαστηρίου και στους ερευνητές/τριες που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα και τη λοιπή
δραστηριότητά του.
5. Ο/Η Διευθυντής/ντρια μπορεί να αναθέτει σε μέλος
ΔΕΠ τη διοικητική εποπτεία και σε μέλος ΕΤΕΠ τη γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
Άρθρο 8
Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου
1. Στον χώρο του Εργαστηρίου θα λειτουργεί Βιβλιοθήκη, με εξειδικευμένα περιοδικά και εκδόσεις, που
συγκροτείται από δωρεές ή αγορές βιβλίων εκτός των
γενικών προμηθειών της Βιβλιοθήκης από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.
2. Η Βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη σε όλους/ες τους/
τις ερευνητές/τριες, αλλά είναι δανειστική μόνο για τα
μέλη του Εργαστηρίου.
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3. Η Γραμματεία του Εργαστηρίου μεριμνά για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και για την τήρηση αρχείου
εισερχομένων και εξερχόμενων βιβλίων.
Άρθρο 9
Πόροι
Πόροι του Εργαστηρίου είναι:
α) Κάθε είδους κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές,
χορηγίες και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση προς το
Πάντειο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν περιέχουν διατάξεις που αντιβαίνουν
στην αποστολή του Εργαστηρίου, καθώς και τα έσοδα
από τις δραστηριότητές του.
β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
γ) Η χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από Υπουργεία της χώρας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κέντρα
Έρευνας της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και το
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
δ) Οι πιστώσεις από την ετήσια επιχορήγηση από τον
προϋπολογισμό διαφόρων Υπουργείων και γενικά Υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα.
ε) Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει το νόμο
και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό του
Ιδρύματος.
Άρθρο 10
Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: α) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
στ) Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου.
και κάθε άλλο βιβλίο, που προβλέπεται από τη νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 11
Χώρος εγκατάστασης
1. Το ανακαινισμένο Ψηφιακό Στούντιο Digital LabDigital Hub, στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Χιλλ
3-5, Πλάκα.
2. Γραφείο που θα δοθεί από το Τμήμα Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου,
καθώς και αίθουσα εργαστηρίου που θα παραχωρηθεί
από το Πανεπιστήμιο για τον σκοπό αυτόν.
3. Μέχρι την απόκτηση ίδιου εξοπλισμού, μετά από
έγκριση του/της Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισμού, προβλέπεται η χρήση οργάνων
και υλικού από τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του
γραφείου του/της Καθηγητή/τριας, που θα αναλάβει ως
Διευθυντής/ντρια.
4. Στους χώρους εγκατάστασης του Εργαστηρίου θα
υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το
ονοματεπώνυμο του/της Διευθυντή/ντριας.
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Άρθρο 12
Ωράριο λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/
ντριάς του.
2. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την κάθε κατηγορία.
3. Η απασχόληση των ειδικών επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών/τριών, διδακτόρων και μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών καθορίζεται από τον/την Διευθυντή/
ντρια του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες και τους όρους εργασίας τους.
Άρθρο 13
Λογότυπο του Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί λογότυπο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Τη συντομογραφία J-Lab
θα ακολουθεί ολόκληρο το όνομα του Εργαστηρίου με
μικρότερους χαρακτήρες στα ελληνικά και αγγλικά: Εργαστήριο Δημοσιογραφίας/Journalism Lab.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021
Η Πρύτανης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
I

Αριθμ. πράξης 257
(2)
Έγκριση κατάργησης Τομέων στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 377/1989 «Μετονομασία...της Παντείου
Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ)..., κατάτμηση - ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση θεμάτων που
ανακύπτουν» (Α’ 166), άρθρα 1 παρ. 3, 13, 14, 15 και 18.
2. Την υπό στοιχεία Β1/416/11.7.1990 υπουργική απόφαση «Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων
και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών» (Β’ 487).
3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), άρθρα 10 παρ. 4, 13 παρ. 2
περ. ια), 8 παρ. 2 περ. κγ).
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
(Β’ 667/2021), άρθρο 18 παρ. 1.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Συνεδρίαση 18.6.2021)
6. Την απόφαση της Συγκλήτου της 20.7.2021 (απόσπασμα πρακτικών 18.10.2021).
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
εγκρίνει:
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την κατάργηση των τριών Τομέων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών
Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, που είχαν ιδρυθεί βάσει της υπό στοιχεία Β1/416/11.7.1990 υπουργική
απόφαση «Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» (Β’ 487), ως εξής: α)
Τομέας Επικοινωνίας, Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τομέας Πολιτιστικής Διαχείρισης.
Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των καταργηθέντων Τομέων ανήκουν από κοινού στο Τμήμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021
Η Πρύτανης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
I

Αριθμ. πράξης 258
(3)
Μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βιοηθικής,
Τεχνοηθικής και Δικαίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
σε Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου.
Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 (Α’ 114), άρθρο 28 «Εργαστήρια,
Μουσεία και Κλινικές και 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου
και Μουσείου του ν. 4485/2017.
2. Τον ν. 4009/2011 (Α’ 195), εδ. 1 του άρθρου 80
παρ. 24 και 2, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4310/2014
(Α’ 258), άρθρο 96 και με τον ν. 4386/2016 (Α’ 83), άρθρο 60.
3. Το π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς (Α’ 53).
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος (Β’ 667/
22.2.2021) άρθρο 87 και 89.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και
Δημόσιας Διοίκησης (Συνεδρίαση 21.7.2021).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου της 28.9.2021 (απόσπασμα πρακτικών 25.10.2021).
7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Πανεπιστημίου και
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου» στον Τομέα
Δικαίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής
Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης και τον
καθορισμό του Εσωτερικού του Κανονισμού (μετεξέλιξη
του ήδη λειτουργούντος Ευρωπαϊκού Κέντρου Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου), ως ακολούθως:
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ,
ΤΕΧΝΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1 Ίδρυση
Άρθρο 2 Ερευνητικό Αντικείμενο
Άρθρο 3 Αποστολή
Άρθρο 4 Στελέχωση
Άρθρο 5 Διευθυντής - Αρμοδιότητες
Άρθρο 6 Λειτουργία
Άρθρο 7 Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου
Άρθρο 8 Πόροι
Άρθρο 9 Τηρούμενα Βιβλία
Άρθρο 10 Χώρος Εγκατάστασης και χρήση εξοπλισμού
Άρθρο 11 Λογότυπο Εργαστηρίου
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται «Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου» (εφεξής «Εργαστήριο»), στο Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας
και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών που εντάσσεται
στον Τομέα Δικαίου του Τμήματος. Το Εργαστήριο καλύπτει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα
γνωστικά αντικείμενα της Βιοηθικής, της Τεχνοηθικής
και της σχέσης τους προς το Δίκαιο.
Άρθρο 2
Ερευνητικό Αντικείμενο
1. Ερευνητικό Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η
δικαιϊκή προσέγγιση της Βιοηθικής και της Τεχνοηθικής.
2. Βιοηθική είναι ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με τα ηθικά ερωτήματα που προέκυψαν από τις
νέες ανακαλύψεις της Βιολογίας και τις εφαρμογές της
Γενετικής Μηχανικής και συνίσταται στην προσπάθεια
αποφυγής μη αντιστρεπτών καταστάσεων που σχετίζονται με τον χειρισμό του γενετικού υλικού. Επιπρόσθετα,
η βιοηθική εξετάζει διαχρονικά ζητήματα αυτοδιάθεσης
του ατόμου, σχετιζόμενα π.χ. με το θέμα της διακοπής
της ανθρώπινης ζωής, της αναγκαστικής θεραπείας, κ.ά.
Τέλος, η βιοηθική δίνει απαντήσεις σε ζέοντα ερωτήματα αναφορικά με την διάθεση των ιατρικών πόρων σε
περίοδο κρίσης.
3. Τεχνοηθική είναι ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με τα ερωτήματα που ανέκυψαν από την ανάπτυξη των
νέων τεχνολογιών, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, των
προηγμένων αλγορίθμων και της ρομποτικής, και κυρίως
από την επίδρασή των τεχνολογιών αυτών στον άνθρωπο.
4. Οι ανωτέρω κλάδοι ερευνώνται από νομική άποψη.
Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι να μελετά το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο και να προτείνει σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Για την ορθή νομική τεκμηρίωση θα
επιδιώκεται συνεργασία και με εξωδικαιϊκά πεδία, όπως
π.χ. της ιατρικής, της φιλοσοφίας, της θεολογίας και της
πληροφορικής.
Άρθρο 3
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
i. Την υποβοήθηση και παραγωγή νέας έρευνας στα
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γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, σύμφωνα με
το άρθρο 2 του παρόντος.
ii. Την διασύνδεση της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου με τις μεταπτυχιακές σπουδές
και την εκπόνηση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών
διατριβών, και με δυνατότητα πρότασης για χορήγηση
υποτροφίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
iii. Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
και στην έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
iv. Την παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη προϊόντων σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδίως εκπόνηση μελετών
και παροχή γνωμοδοτήσεων, κατά τα προβλεπόμενα
στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
v. Την διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με τη
συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και ειδικευμένων
επιστημόνων.
vi. Την διατύπωση προτάσεων για τη νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων βιοηθικής, τεχνοηθικής και δικαίου.
vii. Την επιμέλεια εκδόσεων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων.
viii. Την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων
εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και
ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
ix. Την συνεργασία με άλλα Τμήματα και Σχολές του
Παντείου Πανεπιστημίου, άλλα συναφή ελληνικά και
ξένα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.
x. Την συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών/Αντιπεριφερειών, καθώς και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο μελέτης και υποβολής
προτάσεων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου.
Άρθρο 4
Στελέχωση
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από τον Διευθυντή
του, από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με αντικείμενο συναφές προς τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από
μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, από Επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς
Ερευνητές, από Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, από
διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες, από μεταπτυχιακούς φοιτητές και από κάθε άλλη κατηγορία που προβλέπει ο νόμος. Επιτρέπεται η συμμετοχή, ως μέλους του
Εργαστηρίου, αποχωρήσαντος ή ομότιμου μέλους ΔΕΠ
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.
2. Τα μέλη ΔΕΠ τοποθετούνται στο Εργαστήριο και
μετακινούνται από αυτά με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός
Εργαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια.
3. Τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ τοποθετούνται στο Εργαστήριο με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση
της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μετά
από πρόταση του Τομέα Δικαίου.
4. Η απασχόληση του πάσης φύσεως προσωπικού
του Εργαστηρίου καθορίζεται από τον Διευθυντή του,

Τεύχος B’ 5537/29.11.2021

σύμφωνα με τις ερευνητικές ανάγκες και τους όρους
εργασίας των μελών και συνεργατών του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Διευθυντής - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, μέλος
ΔΕΠ του Τομέα Δικαίου, στη βαθμίδα του Καθηγητή
ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με
επιστημονική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του
Εργαστηρίου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
2 του παρόντος). Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου
ή μέλους συλλογικού οργάνου του Παντείου Πανεπιστημίου. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν
αποχωρήσαντες καθηγητές καθώς και όσοι αποχωρούν
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά
τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Ο Διευθυντής
εκλέγεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία από εκλεκτορικό
σώμα που απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Δικαίου του Τμήματος.
2. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την
πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και
τη βαθμίδα του επίκουρου.
3. Ο Διευθυντής μπορεί να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Δικαίου τον ορισμό Επιστημονικής
Επιτροπής από μέλη ΔΕΠ συναφούς προς το Εργαστήριο
γνωστικού αντικειμένου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο ή
άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για
τη στήριξη του έργου του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής
μπορεί, επίσης, να ορίσει Επιτροπή Διοίκησης από μέλη
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, που ανήκουν στο Εργαστήριο,
για την υποβοήθηση του έργου του.
4. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ τη
διοικητική εποπτεία και σε μέλος ΕΤΕΠ τη διοικητική
υποστήριξη του Εργαστηρίου.
5. Ο Διευθυντής ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες,
καθώς και όσες περαιτέρω του απονέμει η Συνέλευση
του Τμήματος:
i. συντονίζει το ερευνητικό και το διδακτικό έργο του
Εργαστηρίου·
ii. καταρτίζει και υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, απολογισμό
και προγραμματισμό δραστηριοτήτων και μεριμνά για
την τήρησή του·
iii. οργανώνει την στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου·
iv. ορίζει υπευθύνους για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό·
v. υπογράφει κάθε έγγραφο·
vi. ευθύνεται για την απόδοση του 15% του προϋπολογισμού των Ερευνών ή Μελετών στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Άρθρο 6
Λειτουργία
1. Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού, ο Διευθυντής εγκρίνει, ύστερα από τις σχετικές προτάσεις, τα
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προγράμματα και τους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα, με τους οποίους συμβάλλεται ή συνεργάζεται το
Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
2. Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ορίζεται από τον Διευθυντή, ύστερα από γνώμη των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου, ως υπεύθυνος του προγράμματος, ένα από τα μέλη
ΔΕΠ του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ειδικότητά του ή
τη συμβολή του στη σύναψη του προγράμματος αυτού.
4. Με εισήγηση του Διευθυντή προς τον Πρόεδρο του
Τμήματος προτείνονται για πρόσληψη ερευνητές, ειδικοί
επιστήμονες, επισκέπτες καθηγητές, μεταδιδάκτορες,
διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες, και μεταπτυχιακοί φοιτητές σε τομείς σχετικούς με τις ερευνητικές,
διδακτικές και άλλες δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
5. Το ωράριο λειτουργίας του Εργαστηρίου ορίζεται
με απόφαση του Διευθυντή.
6. Το 15% του προϋπολογισμού των Ερευνών ή Μελετών του Εργαστηρίου διατίθεται στον ΕΛΚΕ.
Άρθρο 7
Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου
1. Στον χώρο του Εργαστηρίου λειτουργεί βιβλιοθήκη
με εξειδικευμένα περιοδικά και εκδόσεις, που συγκροτείται από δωρεές ή αγορές βιβλίων. Απαγορεύεται η αγορά
βιβλίων και περιοδικών, σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
2. Η βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη σε όλους τους
ερευνητές, αλλά είναι δανειστική μόνο για τα μέλη του
Εργαστηρίου.
3. Η Γραμματεία του Εργαστηρίου μεριμνά για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και την τήρηση αρχείου δανεισμού βιβλίων και περιοδικών.
Άρθρο 8
Πόροι
Πόροι του Εργαστηρίου είναι:
i. Η χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε
άλλο νόμιμο φορέα.
ii. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
iii. Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση προς το Πάντειο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν
περιέχουν διατάξεις που αντιβαίνουν στην αποστολή του.
iv. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος, που δεν θα επιβαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
i. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχομένων
ii. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
iii. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
iv. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων
v. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
vi. Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου
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και κάθε άλλο βιβλίο, που προβλέπεται από τη νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 10
Χώρος Εγκατάστασης και χρήση εξοπλισμού
1. Το Εργαστήριο στεγάζεται σε κατάλληλο χώρο που
παρέχεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Στον χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, την χρήση εξοπλισμού και
υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού του
Εργαστηρίου από βλάβες.
3. Η χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
του Εργαστηρίου επιτρέπεται στα μέλη του και στους
ερευνητές που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα και στις λοιπές του δραστηριότητες. Η χρήση των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου
από επισκέπτες ή φοιτητές επιτρέπεται μόνο μετά από
έγκριση του Διευθυντή.
Άρθρο 11
Λογότυπο Εργαστηρίου
Το λογότυπο του Εργαστηρίου είναι:

Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογοτύπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021
Η Πρύτανης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
Ι

Αρ. πράξης 259
(4)
Έγκριση τροποποίησης των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 377/1989 «Μετονομασία... της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ)..., κατάτμηση - ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν» (Α’ 166), άρθρα 1 παρ. 3, 13, 14, 15, 16 και 18.
2. Την υπό στοιχεία Β1/380/11.7.1990 υπουργική
απόφαση «Σύσταση Τομέων στα Τμήματα Αστικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης του
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Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» (Β’ 482).
3. Την υπό στοιχεία Β1/251/8.4.1993 υπουργική απόφαση «Σύσταση Τομέα [Δημ. Δικαίου] στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών» (Β’ 271).
4. Την υπουργική απόφαση «Σύσταση Τομέα Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών» (Β’ 95/1996).
5. Την υπό στοιχεία Β1/278/20.5.1997 υπουργική απόφαση «Σύσταση Τομέα Φορολογίας και Ελεγκτικής στο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» (Β’ 453).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου της 9.2.2018 «Κατάργηση του Τομέα Ελεγκτικής και Φορολογίας, μετονομασία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου σε Τομέα Δικαίου και
προσθήκη γνωστικών αντικειμένων του καταργηθέντος
Τομέα Ελεγκτικής και Φορολογίας στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Οικονομίας του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών (Απόφαση Πρύτανι Β’ 2101).
7. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), άρθρα 10 παρ. 4, 13 παρ. 2
περ. ια), 8 παρ. 2 περ. κγ).
8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Β’
667/2021), άρθρο 18 «Κριτήρια συγκρότησης και τροποποίησης Τομέων».
9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Συνεδρίαση 12.7.2021 - Θέμα 4ο).
10. Την απόφαση της Συγκλήτου της 28.9.2021 (απόσπασμα πρακτικών 25.10.2021).
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εγκρίνει:
την τροποποίηση των γνωστικών αντικειμένων των
Τομέων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής
Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης ως ακολούθως:
Τομέας Οικονομίας
Οικονομική Θεωρία, Θεωρία εισοδηματικού κυκλώματος και Εθνικών Λογαριασμών, Μικροοικονομική Θεωρία, Κλασική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Θεωρία
Εξωτερικού Εμπορίου, Θεωρία Χρήματος, Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης, Θεωρία Γραμμικών
Συστημάτων Παραγωγής και Εισροών-Εκροών, Θεωρία
Οικονομικών Συστημάτων και Θεωρία Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Οικονομική Πολιτική Θεωρία της Οικονομικής
Πολιτικής, Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής, Θεωρία
και Μέθοδοι Προγραμματισμού, Αγροτική και Συνεταιριστική Πολιτική, Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης και
Ανάπτυξης, Ανάλυση Ελληνικής Οικονομίας και Νομισματική Πολιτική, Οικονομικά του Δημόσιου Τομέα, Δημόσια
Οικονομική, Δημοσιονομικό Θεσμικό Πλαίσιο, Οικονομική των ΔΕΚΟ, Θεωρία περί Κράτους και Δημοσιονομική
Πολιτική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικονομικά Μαθηματικά,
Στατιστική, Οικονομετρία, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών, Κατάρτιση και Ανάλυση
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Οικονομικών Καταστάσεων, Ελεγκτική, Κοστολόγηση, Λογιστικά Σχέδια (Γενικά, Ειδικά κ.λπ.), Τραπεζική Λογιστική,
Λογιστική και Ιδιωτική Οικονομική ιδίως δε: των Αρχών
Γενικής Λογιστικής, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού
Σχεδίου, τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Τραπεζικό, Ασφαλιστικό, Ν.Π.Δ.Δ.), τα Διεθνή Λογιστικά, τη Μηχανογραφημένη Λογιστική, την Οικονομική των Εκμεταλλεύσεων, τη
Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων και την
Αξιολόγηση Επενδύσεων, Ελεγκτικής ιδίως δε: των Γενικών
Αρχών της Ελεγκτικής, τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου
των Επιχειρήσεων, της Ελεγκτικής των Οικονομικών Καταστάσεων, του Διαχειριστικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων,
τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα Ελεγκτικά Πρότυπα του
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, της Φορολογικής Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων και των Δημοσίων Οργανισμών.
Τομέας Δικαίου
Γενική Πολιτειολογία, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό
Δίκαιο, Διοικητική Επιστήμη, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Επιχειρήσεων, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διεθνές
Οικονομικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου, Μεθοδολογία
του Δικαίου, Δίκαιο και Τεχνική, Αστικό Δίκαιο, Εργατικό
Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές, Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
Δίκαιο Αξιογράφων, Πτωχευτικό Δίκαιο), Δημόσιο Διεθνές
Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο ιδίως: της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, της Φορολογίας Εισοδήματος
Εταιρειών (Ανωνύμων, Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων, Συνεταιρισμών), της Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, της Φορολογίας
Εισοδήματος Τραπεζών, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΠΑ), του Φόρου Μεταβιβάσεως Ακινήτων και Λοιπών
Άμεσων και Έμμεσων Φόρων (Χαρτόσημο κ.λπ.), του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού
Φορολογικού Δικαίου, του Λογιστικού Φορολογικού Δικαίου, Τραπεζικό Δίκαιο, Θεωρία του Δικαίου, Κοινωνιολογία
του Δικαίου, Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Βιοηθική και Δίκαιο,
Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, Οικονομικό Δίκαιο, Ιδιωτικό
Ασφαλιστικό Δίκαιο, Δίκαιο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.
Τομέας Διοικητικής Επιστήμης
Διοικητική Επιστήμη, Δημόσιες Πολιτικές, Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση, Δημοσιονομική Διακυβέρνηση, Καλή Νομοθέτηση, Μορφές Ελέγχου της Διοίκησης, Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων,
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Διοίκηση, Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας, Δημόσιο Μάνατζμεντ, Κοινωνική Διοίκηση,
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Διοίκηση Τουρισμού, Διοίκηση στην Εκπαίδευση
και Πληροφορική Διακυβέρνηση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021
Η Πρύτανης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
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