
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Εργαστηρίου «Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας» 

 
 

Άρθρο 1 
Ίδρυση-Μετονομασία 

 

Στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο 

Υπολογιστικών Μαθηματικών- Μαθηματικού Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας» μετονομάζεται σε 

Εργαστήριο με τίτλο «Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας» (Free Software and 

Digital Typography) και ακρωνύμιο «fsdt-lab». 
Το Εργαστήριο «Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας» εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα του Ελεύθερου Λογισμικού και της Ψηφιακής Τυπογραφίας 

επιστημονικού κειμένου. 
Άρθρο 2 

Εσωτερικός Κανονισμός 
Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα 
παρακάτω άρθρα.  
 

Άρθρο 3 
Αποστολή-Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας) 

 

Οι στόχοι του εργαστηρίου μεταξύ άλλων είναι 

1. η παροχή τεχνικής υποστήριξης της έρευνας στο Τμήμα (πχ υπολογιστικός χρόνος, 
εξυπηρετητές λογισμικού υψηλών προδιαγραφών κλπ),  

2. η ενίσχυση και συμπλήρωση του διδακτικού έργου του Τμήματος όπως παραγωγή έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού,  

3. η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας σε σύγχρονα θέματα Ελεύθερου 
Λογισμικού, καθώς και την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού ως βιώσιμου μοντέλου 
ανάπτυξης για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών,  

4. η υποστήριξη και ανάπτυξη Μαθηματικού (και βοηθητικού) Λογισμικού και διάδωση και 
συντήρηση ανοιχτών προτύπων στον Ακαδημαϊκό χώρο,  

5. η έρευνα στο χώρο της Ιστορίας της τυπογραφίας με έμφαση στη Μαθηματική Τυπογραφία 
όπως αυτή αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. 

6. Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων ή μελετών από 
άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. 

7. 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. 

8. Την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχηματιστούν σε υπηρεσίες & προϊόντα και 
μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

9. Την ανάπτυξη  δράσεων σε συνέργεια με τις τοπικές κοινωνίες όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, αποσκοπώντας στην ευρύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
ειδικότερα των πεδίων ενδιαφέροντος του Ελεύθερου Λογισμικού σε σύγχρονες πολιτικές, 
οικονομικές και πολιτισμικές δραστηριότητες των πολιτών για τη βελτίωση του κοινωνικού τους 
βίου.  

 
Άρθρο 4 

Προσωπικό 
 

Το Εργαστήριο «Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας» 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 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και άλλων Τμημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των ΑΕΙ 

της Ελλάδας και της αλλοδαπής,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
 

Άρθρο 5 
Διοίκηση-Αρμοδιότητες 

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου και ο Αναπληρωτής του ασκούν τις αρμοδιότητές 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 «Ελεύθερου Λογισμικού και 

Ψηφιακής Τυπογραφίας». 
 

Άρθρο 6 
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 7 
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/Η Διευθυντής/τρια του Εργαστηρίου και ο/η Αναπληρωτής/τρια του ενημερώνονται 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. 
3. Το προσωπικό και συνεργάτες του εργαστηρίου στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή ευρύτερων 

ερευνητικών δραστηριοτήτων δύναται να δανείζεται εξοπλισμό, καταγράφοντας την ημερομηνία έναρξης 

δανεισμού και το πεδίο/έργο/πρόγραμμα χρήσης του, σε ειδικό διαδικτυακό (online) αρχείο. 

Προηγουμένως είναι απαραίτητο να υπάρξει έγγραφη αποδοχή των όρων δανεισμού και του τρόπου 

παρακολούθησης του. 
 

Άρθρο 8 
Πόροι 

 

Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Εργαστηρίου θα γίνεται με ιδίους πόρους οι οποίοι θα 

προέρχονται από: 
α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 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 Π.Δ. 159/1984 (ΦΕΚ Α΄53) . 
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 9 
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. 
 

Άρθρο 10 
Τίτλος-Σφραγίδα 



 
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας» και αναγράφεται 
σε κάθε έντυπό του, μαζί με το διακριτικό του τίτλο. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του/της 
Διευθυντή/τριας του εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του τμήματος που είναι εγκατεστημένο το 
εργαστήριο. 
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια στρόγγυλη σφραγίδα με αυτή του 
τμήματος και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακριτικού τίτλου. 
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την 
ξενόγλωσση αλληλογραφία του. 
 

Άρθρο 11 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 


