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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
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Αριθμ. Απόφασης: 1100
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Έγκριση ίδρυσης – λειτουργίας Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων» του Τμήματος Κοινωνιολογίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
2. Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων
46 έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/04.08.2017, τ. Α’),
4. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη σε συνέχεια της απόφασης της υπ’ αριθμ.
50/22.11.2017 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, θέμα 3.2
«Αίτηση για δημιουργία του Εργαστηρίου “Συλλογικές Δράσεις και Κοινωνικά
Κινήματα”»,
5. Την Έκθεση Σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Συλλογικών
Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων (Laboratory of Collective Actions and Social
Movements)»
6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου
7. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 89 (επαναληπτική)/13.12.2017, (θέμα 2.2), Συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού,
εγκρίνει
την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και
Κοινωνικών Κινημάτων» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
του οποίου ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο
«Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων» (“Laboratory of
Collective Actions and Social Movements”).
Το «Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων» δραστηριοποιείται
στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κοινωνικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα
των μορφών συλλογικής δράσης στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και των μορφών
εμφάνισης, ανάπτυξης και δράσης των κοινωνικών κινημάτων υπό την οπτική της
κοινωνιολογίας.
Άρθρο 2
Αποστολή-Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)
Το «Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων»» έχει ως αποστολή
την υλοποίηση δράσεων για την πολυεπίπεδη και πολυπρισματική προσέγγιση στη
μελέτη και στην επιστημονική έρευνα σχετικά τις συλλογικές δράσεις που λαμβάνουν
χώρα σε διάφορα πεδία της κοινωνίας (συνδικαλισμός, ομάδες συμφερόντων, λόμπυ,
κοινωνικά κινήματα, πολιτικά κόμματα). Στο πλαίσιο αυτό, η αποστολή του Εργαστηρίου
εξειδικεύεται ως ακολούθως στους εξής τομείς δράσης:
1. Τη μελέτη, έρευνα, συλλογή, ανάλυση και τεκμηρίωση κοινωνικών δεδομένων που
αφορούν τις διαδικασίες και τις δυναμικές συγκρότησης των συλλογικών δράσεων
στα διαφορετικά κοινωνικά πεδία διάδρασης.
2. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα υπό
μελέτη αντικείμενά του.
1. Την παραγωγή και εξέλιξη καινοτόμου θεμελιωμένης πολυπρισματικής θεωρίας
για τα υπό μελέτη αντικείμενά του μέσα από τη σύνθεση και την περαιτέρω
εξειδίκευση

των

ήδη

αξιοποιούμενων

θεωρητικών

και

μεθοδολογικών

προσεγγίσεων και των ερευνητικών εργαλείων από το χώρο της Κοινωνιολογίας
των Κοινωνικών Κινημάτων, των Θεωριών Οργάνωσης, της Κοινωνικής
Ψυχολογίας. Και, γενικότερα, των Κοινωνικών Επιστημών.
2. Την οργάνωση και υποστήριξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών στα
υπό μελέτη αντικείμενά του
3. Την παραγωγή σύγχρονου παιδαγωγικού και ερευνητικού υλικού σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, όπως η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλίων και συλλογικών
τόμων.

4. Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφωτικών έργων ή μελετών από
άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
5. Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα συναφή εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και
ΑΕΙ της Ελλάδας και της αλλοδαπής, με στόχο την ενίσχυση της διεπιστημονικής
έρευνας στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του.
6. Την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχηματιστούν σε συμβουλευτικές
υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
7.

Την ανάπτυξη δράσεων σε συνέργεια με τις τοπικές κοινωνίες όπου εδρεύει το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα συλλογικών δράσεων και αυτοοργάνωσης για την αποτελεσματική
διατύπωση

κοινωνικών

αιτημάτων

και

τη

διεκδίκηση

κοινωνικών

μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση της ανάδειξης νέων κοινωνικών αναγκών και
κατάκτησης νέων δικαιωμάτων, ειδικά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων..
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων» στελεχώνεται από
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του οποίου η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει
στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου,
καθώς και από λοιπό Προσωπικό (πχ Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διοικ. Προσωπικό,
αλλά και Μεταδιδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες, υποψήφιους και υποψήφιες
διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας
και άλλων Τμημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των ΑΕΙ της Ελλάδας και της
αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητές του που προβλέπονται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, όπως, το συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού −
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, την υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και τη μέριμνα
για την τήρησή του, τη μέριμνα για την στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την
κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, την
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων,
καθώς και την υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το «Εργαστήριο Συλλογικών
Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων»

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο, για την υλοποίηση του έργου του, εγκαθίσταται σε χώρους του
Πανεπιστημίου που παραχωρούνται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού του που είναι
αναγκαίος για την πραγματοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
καθώς και των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων.

Άρθρο 6
Λειτουργία
(κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου)
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 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 ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασισθεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού και
των χώρων.

Άρθρο 7
Πόροι
Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Εργαστηρίου θα γίνεται με ιδίους πόρους οι
οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς
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
δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και
Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους σκοπούς του Εργαστηρίου
στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία σε ηλεκτρονική
μορφή:
• Αρχείο περιουσιακών στοιχείων (πάγιος εξοπλισμός).
• 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.

(Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)

Ο Πρύτανης

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης
Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Πρυτανείας
2. Κεντρική Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
3. Τμήμα Κοινωνιολογίας

