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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ 
«ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. 
 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών  
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  

 
έχοντας υπόψη 

 
τη με αριθ. συνεδρ. 524/11-3-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

Μαθηματικών για τον Κανονισμό Λειτουργίας για το Σπουδαστήριο «Σπουδαστήριο 
Μαθηματικών» του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. 

 
Αποφασίζει 

 

ότι από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020/2021 ο Κανονισμός Λειτουργίας για το 
Σπουδαστήριο «Σπουδαστήριο Μαθηματικών» του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ 
έχει ως ακολούθως: 
 
Άρθρο 1: Ίδρυση - Ονομασία  

Το Σπουδαστήριο στο Τμήμα Μαθηματικών ιδρύθηκε με το ΠΔ5 
(ΦΕΚ14/17.01.1929) και ανήκε στη Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών 
του ΑΠΘ. Στη συνέχεια με την ΥΠ Β1/925 (ΦΕΚ663/Β, 1-11-1985) κατανεμήθηκε 
στο Τμήμα Μαθηματικών ως «Σπουδαστήριο Μαθηματικών». 
 
Άρθρο 2: Αποστολή-Σκοπός 

Σκοποί του Σπουδαστηρίου είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) : 

1. Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Μαθηματικών, για τη 
διδασκαλία των μαθημάτων που διδάσκονται στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο σπουδών. Συγκεκριμένα, καλύπτει τις ανάγκες των Επιστημονικών 
Τομέων του Τμήματος : 

• Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής 
• Γεωμετρίας 
• Επιστήμης Υπολογιστών & Αριθμητικής Ανάλυσης 
• Μαθηματικής Ανάλυσης 
• Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

2. Η υποστήριξη του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος μέσα από 
την αναζήτηση και την έρευνα σε ηλεκτρονικές πηγές (ηλεκτρονικά βιβλία και 
επιστημονικά περιοδικά), καθώς και από τη μελέτη του έντυπου υλικού και των 
οπτικών αντικειμένων (οπτικά στερεά σώματα, γεωμετρικά σχήματα κτλ). 
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3. Η παροχή υποστήριξης των ερευνητικών αναγκών άλλων ερευνητών, συναφών 
επιστημονικών κλάδων. 

4. Η παροχή νησίδας υπολογιστών στους φοιτητές του Τμήματος για την πρόσβαση 
στις συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές, τον εντοπισμό βιβλιογραφίας και τη 
χρήση μαθηματικών λογισμικών. 

5. Η προβολή της Επιστήμης των Μαθηματικών στην ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), μέσα από τη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων (οργανωμένες ξεναγήσεις, διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, 
ημερίδων, πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους 
κτλ). 

6. Η συνεργασία με Ερευνητικά και Επιστημονικά Κέντρα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
και Βιβλιοθήκες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, των οποίων τα ενδιαφέροντα 
και οι στόχοι εμπίπτουν με εκείνους του Σπουδαστηρίου. 

7. Η συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την παροχή 
επιστημονικής γνώσης, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Τμήματος στην 
κοινωνία. 

8. Η εξασφάλιση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων  από δημόσιους 
πόρους, ευρωπαϊκά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές. 

 

Άρθρο 3: Προσωπικό 

Το Σπουδαστήριο στελεχώνεται από μέλη του προσωπικού του Τμήματος 
Μαθηματικών του Α.Π.Θ. ( Καθηγητές και Λέκτορες, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό 
(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π) και από μέλη του 
διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού), των οποίων το επιστημονικό γνωστικό 
πεδίο βρίσκεται σε συνάφεια με τους στόχους του Σπουδαστηρίου. Εκπρόσωποι των 
επιμέρους επιστημονικών Τομέων του Τμήματος, μετέχουν στην Επιτροπή 
Βιβλιοθήκης του Σπουδαστηρίου. Το Σπουδαστήριο πλαισιώνεται από υπότροφους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και από εξωτερικούς 
συνεργάτες οι οποίοι εργάζονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων του 
Σπουδαστηρίου. 

 

Άρθρο 4: Διοίκηση-Αρμοδιότητες 

Το Σπουδαστήριο εποπτεύεται διοικητικά από την Επιτροπή Σπουδαστηρίου-
Βιβλιοθήκης, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Επιτροπή 
απαρτίζεται από 6 μέλη (5 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων ένα μέλος ορίζεται ως Πρόεδρος, 
και από τον/την βιβλιοθηκονόμο του Τμήματος). Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
εμπίπτουν τα παρακάτω καθήκοντα: 
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1. Φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Σπουδαστηρίου, με σκοπό την εκπλήρωση 
των στόχων του. 

2. Μεριμνά για τη στελέχωση του απαραίτητου προσωπικού, προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του και η ανάπτυξη των δράσεών του. 

3. Είναι υπεύθυνη για τον εμπλουτισμό των συλλογών του και τον επιστημονικό 
έλεγχο των νέων παραγγελιών. 

4. Μεριμνά για την εξασφάλιση των χώρων του, καθώς και του απαραίτητου 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

5. Υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος, ετήσιο απολογισμό και 
προγραμματισμό των δράσεών του. 

6. Ελέγχει τα οικονομικά του Σπουδαστηρίου και καταρτίζει ετήσιο οικονομικό 
απολογισμό. 

7. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος, θέματα που αφορούν στη λειτουργία και 
την επίτευξη των στόχων του. 

8. Διοργανώνει πολιτιστικές δράσεις και επιστημονικές ημερίδες. 

Άρθρο 5: Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το Σπουδαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή του 
έργου του, και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μαθηματικών εντός 
της Πανεπιστημιούπολης Α.Π.Θ., στη δυτική πτέρυγα του 3ου ορόφου της Σχολής 
Θετικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, οι χώροι του Σπουδαστηρίου περιλαμβάνουν: 

• τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και αποθετήριο βιβλίων και συλλογών 

• Το κλειστό βιβλιοστάσιο 

• Δύο αναγνωστήρια μελέτης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Η υλικοτεχνική υποδομή του Σπουδαστηρίου αποτελείται από ικανό εξοπλισμό στους 
παραπάνω χώρους (ράφια βιβλιοθηκών, γραφεία, καρέκλες, έδρανα μελέτης, 
φωριαμούς, κλπ), βιβλία και συλλογές καθώς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (προσωπικοί 
Η/Υ, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις και σαρώσεις, 
αντικλεπτικό σύστημα κτλ.). Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την 
παραχώρηση επιπλέον χώρων στο Σπουδαστήριο, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την 
ανάπτυξη των συλλογών του, την πραγματοποίηση των πολιτιστικών του δράσεων, 
την ενσωμάτωση πρόσθετου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και την εξοικονόμηση 
χώρου μελέτης των φοιτητών. 

 
Άρθρο 6: Κανόνες λειτουργίας Σπουδαστηρίου 

1. Το Σπουδαστήριο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-
15:00. Το ωράριο λειτουργίας κατά περιόδους  τροποποιείται ανάλογα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν και το νέο ωράριο λειτουργίας ανακοινώνεται στην 
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ιστοσελίδα του Τμήματος. Στους χώρους εγκατάστασής του τοποθετείται πινακίδα 
με τον τίτλο του Σπουδαστηρίου. 

2. Το Σπουδαστήριο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδαστηρίου-
Βιβλιοθήκης, μπορεί να παύσει τη λειτουργία του για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, προκειμένου να διεξαχθεί απογραφή του υλικού του, καθώς και οι 
απαραίτητες ανακατατάξεις των συλλογών του. 

3. Η Βιβλιοθήκη του Σπουδαστηρίου είναι δανειστική και ακολουθεί τα διεθνή 
πρότυπα της Βιβλιοθηκονομίας. Η λειτουργία της στηρίζεται στις οδηγίες του 
«Κανονισμού  Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του 
ΑΠΘ». 

4. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής Σπουδαστηρίου-Βιβλιοθήκης, συγκαλεί σε τακτές 
Συνεδριάσεις τα μέλη της Επιτροπής, για τον συντονισμό και την ιεράρχηση των 
εργασιών που έχουν αποφασιστεί. 

5. Οι φοιτητές και όλα τα μέλη που χρησιμοποιούν τους χώρους του Σπουδαστηρίου 
είναι υποχρεωμένα να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4419/2017) για την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. 

6. Στους χώρους του Σπουδαστηρίου, τα μέλη έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους 
κανόνες κοινής ησυχίας, να μην καταναλώνουν τρόφιμα και ποτά και να διατηρούν 
τους χώρους του καθαρούς. 

7. Το προσωπικό του Σπουδαστηρίου έχει το δικαίωμα  να ζητήσει την έξοδο από 
τους χώρους του, όσων δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες. 

8. Οι υπολογιστές διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την χρήση των 
ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης και των μαθηματικών λογισμικών.  

 
 
Άρθρο 7: Πόροι 

Η λειτουργία του Σπουδαστηρίου γίνεται με πόρους που αποφασίζει και διαθέτει η 
Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών, καθώς και ιδίους πόρους οι οποίοι θα 
προέρχονται από: 
1. Τα έσοδα από τα πρόστιμα, τις φωτοτυπίες, τις εκτυπώσεις, την έκδοση καρτών 

κτλ. 

2. Την παροχή υπηρεσιών διαδανεισμού. 

3. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα. 

4. Τις δωρεές, χορηγίες και τα κληροδοτήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, για τους σκοπούς του Σπουδαστηρίου. 

5. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

https://www.lib.auth.gr/el/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.lib.auth.gr/el/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Άρθρο 8: Τεκμηρίωση 

Τηρούνται τα ακόλουθα αρχεία, σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή: 

• Ετήσιος προγραμματισμός & απολογισμός φυσικού, οικονομικού αντικειμένου. 

• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών. 

• Ερευνητικές εργασίες (Μεταπτυχιακές εργασίες, Διδακτορικές Διατριβές και 
Ειδικά Θέματα). 

• Κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο ή αρχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Σπουδαστηρίου. 

 
Άρθρο 9: Ιστοχώρος Σπουδαστηρίου  

Το Σπουδαστήριο διατηρεί ιστοχώρο, προκειμένου να ενημερώνονται οι φοιτητές και 
οι ερευνητές για τις δραστηριότητες και το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που 
επιτελείται. Ο εν λόγω ιστοχώρος έχει δικτυακή διεύθυνση: 
https://math.auth.gr/about/library/, φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και 
συντηρείται από μέλος της Επιτροπής Σπουδαστηρίου-Βιβλιοθήκης, το οποίο ορίζεται 
από τον/την Πρόεδρο της Βιβλιοθήκης. 

 

Άρθρο 10: Τίτλος-Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Σπουδαστηρίου είναι «Σπουδαστήριο Μαθηματικών» και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός, 
αναγράφεται στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένο το Σπουδαστήριο. 

2. Το Σπουδαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια σφραγίδα με 
αυτή του Τμήματος Μαθηματικών και την προσθήκη του τίτλου του, καθώς και 
του λογότυπου. 

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το 
Σπουδαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του. Ο τίτλος στην αγγλική 
γλώσσα είναι «Mathematical  Laboratory». 

 

https://math.auth.gr/about/library/
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