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Ίδρυση εργαστηρίου Γεω-Πολιτισµικών Αναλύσεων στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης
και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και έγκριση εσωτερικού του κανονισµού.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «∆οµή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α’ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο
48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «∆οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων»
(Α’ 173.
2. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισµός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης»
(Α’ 159).
3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.
249/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 38).
4. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247).
5. Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.∆. 55/1996 «Περιορισµός συναρµοδιοτήτων κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων» (Α’ 48).
6. Τη γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστηµίου και τη γνώµη της Γενικής
Συνέλευσης του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου (Συνεδριάσεις 11/8-6-2001 και 5/30-3-2001 αντίστοιχα).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
8. Την αριθµ. 628/2001 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου
Εργαστήριο Γεω-Πολιτισµικών Αναλύσεων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές

ανάγκες στο αντικείµενο των ∆ιεθνών Σχέσεων, της Οικονοµικής Γεωγραφίας, της Γεωπολιτικής,
της Πολιτικής Επιστήµης, του Συγκριτικού ∆ικαίου, της ∆ιπλωµατικής Ιστορίας, των ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Θεσµικών Οργάνων, των ∆ιαπολιτισµικών Σπουδών και
των Ξένων Γλωσσών, Χωρών και Πολιτισµών.
Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου
καθώς και άλλων Τµηµάτων του Ιδρύµατος σε θέµατα που εµπίπτουν στα αντικείµενα
δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος καθώς και
σε θέµατα που εµπίπτουν στο χώρο των επαγγελµατικών και επιστηµονικών προσανατολισµών του
Τµήµατος καθώς και τέλος την ανάπτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας 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.∆. 159/1984 «Προϋποθέσεις
παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε µορφής οργανισµούς»
(Α’ 53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
∆.Ε.Π. του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου
που η επιστηµονική τους ενασχόληση εµπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του
εργαστηρίου, από τα µέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς
και από τα µέλη του λοιπού επιστηµονικού προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο µε τη
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α’ 159) καθώς και από το διοικητικό
προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν.2817/2000
(Α’ 78).

Άρθρο 4
∆ιοίκηση-Αρµοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή που είναι µέλος του ∆ιδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου και ορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο διευθυντής έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται από το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, µεταξύ
των οποίων περιλαµβάνονται και οι εξής: συντονισµός του διδακτικού (προπτυχιακούµεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρµοδίως του
ετήσιου προγράµµατος λειτουργίας του εργαστηρίου και η µέριµνα για την εφαρµογή του, η
µέριµνα για την κατανοµή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωσή του µε το αναγκαίο

προσωπικό, η οικονοµική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισµού των
δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος των υπευθύνων για τα
αναλώσιµα υλικά και τον κινητό εξοπλισµό και η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη
για την οµαλή λειτουργία του.
Άρθρο 5
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. 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 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.
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 εγκαταστάσεών 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 χρησιµοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος είναι δυνατή η πρόσληψη
επιστηµόνων σε τοµείς σχετιούς 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.∆.
407/80 «Περί του κυρίου ∆ιδακτικού 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 2 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν.
1672/1986 «Ρύθµιση θεµάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α’ 203).
Άρθρο
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται για ίδιο λογαριασµό ή για
λογαριασµό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστηµονικών προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.∆. 159/1984 (Α’ 53).
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας µε τη
διαδικασία του άρθρου 4 παρ.(1ε) του Ν. 2083/1992 (Α’ 159).
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από διεθνείς οργανισµούς, δηµόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νοµικά ή φυσικά πρόσωπα και
στ. Τις κληρονοµίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο για
τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7

Τηρούµενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
• Πρωτόκολλο εισερχόµενης-εξερχόµενης αλληλογραφίας
• Βαθµολόγιο φοιτητών
• Βιβλίο περουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονοµικών στοιχείων κάθε έτους
• Κατάλογος επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων
• Αρχείο ερευνητικών προγραµµάτων και
• Βιβλίο µεταβολών προσωπικού.
2. Με απόβαση του διευθυντή µπορεί ακόµη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που
κρίνεται απαραίτητο.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2002
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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