
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκλήτου του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομι-
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το 
Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, με τίτλο «Βιοοικονομία» (MSc. in 
Bioeconomics)

2 Ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτ-
λο «Εργαστήριο Πολύπλοκων Συστημάτων και 
Σχεδίασης Υπηρεσιών» (Complex Systems and 
Service Design Lab / CSSD) του Τμήματος Μηχα-
νικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

3 Συμπλήρωση κανονισμού οργάνωσης και λει-
τουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου 
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πατρών 
(ΦΕΚ 1831/22.5.2018/τ.Β’).

4 Αυτοδίκαιη μεταφορά της Αγοράκη Μαρίας Ελέ-
νης, μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (ΔΕΠ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος Πελοποννήσου, το οποίο καταργήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38-42 του 
ν. 4610/2019, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

5 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 54 του 
ν. 4485/2017 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχεί-
ρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-
νας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
στο ειδικό επταμελές όργανο διοίκησης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφαλμάτων στην 3435/17064/ 
07.06.2019 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Πατρών περί Συμπλήρωσης του Οργανι-
σμού διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Πατρών (π.δ. 63/1999, ΦΕΚ 71/8.4.1999 Α’), για τη 

μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργα-
νισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 
2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2253/10.06.2019 (τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 20195510 (1)
Τροποποίηση της 20184579/16-7-2018 (ΦΕΚ 

3365/τΒ΄/10-8-2018) απόφασης Συγκλήτου του 

Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-

ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επι-

στήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματι-

κών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτ-

λο «Βιοοικονομία» (MSc. in Bioeconomics) 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 8/27-03-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την υπουργική απόφαση 216772/Ζ1/8-12-2017 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 /29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοι-
πά θέματα», β)164530/Ζ1/ 3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο δημοσι-
εύτηκε η υπ’ αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη 
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως 
30-11-2021.

8. Τις 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ-
0Χ6), 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), 
20181709/19-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) και 
20182231/16-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) και 
20186181/16-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΛΕ469Β7Τ-ΟΟΩ) απο-
φάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την 20184054/27-6-2018 (ΦΕΚ 2934/τΒ΄/20-7-2018) 
απόφαση Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχο-
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το 
Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
τίτλο «Βιοοικονομία» (MSc. in Bioeconomics»).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Ειδικής Διιδρυματι-
κής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Βιοοικονομία» (συνεδρίαση 5η/25.01.2019).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 25η/11-07-2019).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της 20184579/16-7-2018 (ΦΕΚ 3365/
τΒ΄/10-8-2018) απόφαση Συγκλήτου του Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επι-
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Βιοοικονομία» 
(MSc. in Bioeconomics) από το ακαδ. έτος 2018-19, ως 
ακολούθως: 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 «Όροι Φοίτησης – 
υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών» 
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 9
Όροι Φοίτησης – υποχρεώσεις και 
δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

4. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ΔΠΜΣ, 
δύναται να χορηγούνται υποτροφίες αριστείας, με ακα-
δημαϊκά κριτήρια, στα δύο πρώτα εξάμηνα. Το ύψος της/
των υποτροφίας/ών θα καθορίζεται σε κάθε ακαδ. έτος 
από την ΕΔΕ ανάλογα με τα έσοδα του προγράμματος. Τα 
ανωτέρω θα ισχύουν και για τους φοιτητές του πρώτου 
κύκλου με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2018-2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 25 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ   

 Ι 

Αριθμ. 10578 (2)
 Ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτ-

λο «Εργαστήριο Πολύπλοκων Συστημάτων και 

Σχεδίασης Υπηρεσιών» (Complex Systems and 

Service Design Lab / CSSD) του Τμήματος Μηχα-

νικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 127425/Ζ1/26.07.2018 (ΑΔΑ: 
6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ) «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτα-
νη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ. ΥΟΔΔ).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 /04.08.2017, τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 09/02.07.2019 συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδί-
ασης Προϊόντων και Συστημάτων, θέμα 4.1.: «Έγκριση 
ίδρυσης - λειτουργίας εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστή-
ριο Πολύπλοκων Συστημάτων και Σχεδίασης Υπηρεσιών 
(Complex Systems and Service Design Lab) (CSSD)».

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 9/16.07.2019 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 
5.6 «Έγκριση ίδρυσης - λειτουργίας εργαστηρίου με τίτλο 
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«Εργαστήριο Πολύπλοκων Συστημάτων και Σχεδίασης 
Υπηρεσιών (Complex Systems and Service Design Lab) 
(CSSD)».

6. Την Έκθεση Σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστη-
ρίου.

7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 

διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 /04.08.2017, τ.Α΄).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την Ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Πολύπλοκων Συστημάτων και Σχεδίασης 
Υπηρεσιών» (Complex Systems and Service Design Lab/ 
CSSD) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου και τον καθορισμό του Εσωτερικού 
Κανονισμού λειτουργίας του ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστή-
ριο με τίτλο «Εργαστήριο Πολύπλοκων Συστημάτων και 
Σχεδίασης Υπηρεσιών» (Complex Systems and Service 
Design Lab) με ακρώνυμο «CSSD».

Το Εργαστήριο CSSD εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Θε-
ωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης, Συστημική Θεωρία, 
Σχεδίαση Υπηρεσιών, Marketing, Θεωρία Οργανώσε-
ων, Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών, Service Design 
Studio, Σχεδίαση για Όλους, Επιχειρηματικότητα, Σχε-
δίαση Πληροφορίας, Αειφόρος Σχεδίαση, Συμπεριφο-
ρά Καταναλωτή, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, 
Γραφιστική, Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών, 
Πολυπλοκότητα Αλληλεπιδραστικών Οργανώσεων

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)

Το Εργαστήριο CSSD έχει ως αποστολή:
1. Διεξαγωγή σχετικών μαθημάτων του ΤΜΣΠΣ και του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
2. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών του ΤΜΣΠΣ και 

του ΠΜΣ.
3. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
4. Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα 

από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
και συνέδρια.

5. Διεξαγωγή και συμμετοχή σε ομιλίες, σεμινάρια και 
ημερίδες.

6. Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής έρευνας.

7. Διεξαγωγή και συμμετοχή σε θερινά σχολεία και 
προγράμματα απομακρυσμένης εκπαίδευσης και διά 
βίου μάθησης.

8. Η συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων, και η 
δημιουργία και παροχή διδακτικού και παιδαγωγικού 
υλικού υψηλού επιπέδου.

9. Υποστήριξη ερευνητικών έργων εργασιών του 
ΤΜΣΠΣ, χρηματοδοτούμενων και μη.

10. Εκπροσώπηση και συμμετοχή του ΤΜΣΠΣ σε εθνι-
κά και διεθνή συνεργατικά προγράμματα έρευνας και 
ανάπτυξης.

11. Σχεδίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΤΜΣΠΣ
12. Η προαγωγή της καινοτομίας και η υλοποίηση έρ-

γων με στόχο την ενίσχυση της εθνικής και τοπικής αντα-
γωνιστικότητας μέσω ενδελεχούς ανάλυσης της υφιστά-
μενης κατάστασης και τη σχεδίαση νέων/καινοτόμων 
υπηρεσιών με στόχο νέες/καινοτόμες θέσεις εργασίας.

13. Υποστήριξη των συνεργασιών του τμήματος/ερ-
γαστηρίου με άλλες ερευνητικές ομάδες, τομείς και ερ-
γαστήρια, όπως π.χ. ανταλλαγές φοιτητών, φιλοξενία και 
υποστήριξη επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών, κ.α.

14. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα μελέτης πολύπλοκων 
συστημάτων.

15. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα σχεδίασης υπηρεσιών.
16. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα συστημικής προσέγ-

γισης στη σχεδίαση.
17. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα οργανωσιακής σχε-

δίασης.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το 

Εργαστήριο Πολύπλοκων Συστημάτων και Σχεδίασης 
Υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:

•  Οργανωσιακή Θεώρηση Πολύπλοκων Αλληλεπιδρα-
στικών Συστημάτων

• Σχεδίαση Υπηρεσιών
•  Πολυπλοκότητα και Σχεδίαση Συστημάτων & Οργα-

νώσεων
• Θεωρία & Μεθοδολογία Σχεδίασης
• Marketing και Οικοδόμηση Μαρκών

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο CSSD στελεχώνεται από Διδακτικό και 
Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, του οποίου η επιστημονική ενασχόληση 
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά 
ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου, καθώς και 
από λοιπό Προσωπικό του (Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., 
Διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980, Ακαδημαϊκούς 
Υπότροφους και Διοικητικό Προσωπικό κ.λπ.), προπτυ-
χιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδά-
κτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και από Ομότιμοι/ες και 
επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνη-
τικά κέντρα της αλλοδαπής ή ημεδαπής και συνεργάζο-
νται κατά περίπτωση με το Εργαστήριο σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοι-
χου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στο Τμήμα 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο οποίο ανήκει το εργαστή-
ριο. Ο Διευθυντής/ντρια εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ που 
μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος και μπορεί να 
ανήκει στη βαθμίδα του/τις καθηγητή/τριας, ή του/τις 
αναπληρωτή/τριας, ή του/τις επίκουρου/ης καθηγητή/
τριας, του/τις οποίου/ας η επιστημονική ενασχόληση 
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά 
ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου .

Η θητεία του/της Διευθυντή/ντριας είναι τριών (3) 
ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως 
Διευθυντή/ντρια για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδι-
ότητα του/της Διευθυντή/ντριας δεν είναι ασυμβίβαστη 
με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλ-
λογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι 
και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλή-
ρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 
προκηρυσσόμενης θέσης.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια αναπληρώνεται, σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου 
γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδι-
κότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από 
την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι 
και τη βαθμίδα του επίκουρου.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εργαστηρίου ασκεί τις αρ-
μοδιότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως, 
ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η 
κατάρτιση, και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρί-
ου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη 
στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή 
των χώρων του Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των 
δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου 
που σχετίζεται με το Εργαστήριο και γενικά η ευθύνη για 
την ομαλή λειτουργία του.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου και σε χώρους που παραχωρούνται 
σε αυτό, για την ομαλή διεξαγωγή του έργου του, και 
ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων.

Άρθρο 7
Λειτουργία
(κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου)

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής/ντρια ενημερώνεται πριν από τη δι-
εξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο 
στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, 
που έχει αποφασισθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος 
κα καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση 
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής/ντρια συντονίζει κάθε εργασία, η 
οποία γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού/
εκπαιδευτικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει 
αποφασισθεί, έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία 
των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ορ-
γάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους/
ες ερευνητές/τριες, που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευ-
θυντή/ντρια αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία 
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται 
μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας στη Συνέ-
λευση του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστη-
μόνων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε τομείς σχε-
τικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Έσοδα - Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από 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 (άυλων ή υλικών).

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ Α΄53).

δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες 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 ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
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• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Kάθε 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 «CSSD» και αναγρά-
φεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το διακριτικό του τίτλο. 
Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του/της Διευθυντή/
ντριας του εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους 
του ΤΜΣΠΣ που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρόγγυλη σφραγίδα με αυτή του ΤΜΣΠΣ 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 ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  .

Μυτιλήνη, 30 Ιουλίου 2019

 Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   

 Ι 

 Αριθμ. 795/25402 (3)
Συμπλήρωση κανονισμού οργάνωσης και λει-

τουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου 

Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πατρών 

(ΦΕΚ 1831/22.5.2018/τ.Β'). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(Συνεδρίαση 156/25.7.2019) 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 48 και 84, του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Την 226170/Ζ1/21.12.2017 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατάργηση των 
υφιστάμενων δομών Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)».

3. Την 229721/Ζ1/29.12.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση Κέντρου 
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών» (ΦΕΚ 4/5.1.2018/τ.Β΄).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 132/1.3.2018) περί συγκρότησης 
του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου 
Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

5. Την 441/14156/07.05.2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πατρών «Κανονισμός Οργάνωσης 
και Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου 
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ 
1831/22.05.2018/τ.Β΄).

6. Την 3435/17064/10.06.2019 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πατρών «Συμπλήρωση του Ορ-
γανισμού υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (π.δ. 
63/1999, ΦΕΚ 71/8.4.1999 Α’), για τη μεταβατική περίοδο 
έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις 
διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017» 
(ΦΕΚ 2253/10.06.2017/τ.Β΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 220/24327/23.07.2019 εισήγηση του 
Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (συνεδρία 7/23.07.2019).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 156/25.7.2019).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Πατρών, αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λει-
τουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθη-
σης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πατρών κατά το μέρος 
που αφορά στο άρθρο 13, ως ακολούθως:

Μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 
13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Για την έκ-
δοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων 
σε εκπαιδευόμενους που συμμετείχαν σε σεμινάρια του 
πρώην Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανε-
πιστημίου Πατρών, καθώς και για σχετικά διαδικαστικά 
ή άλλα ζητήματα που τυχόν ανακύψουν, αρμόδια είναι 
πλέον τα όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών 
στην ευθύνη των οποίων υπάγεται η τήρηση του αρχείου 
της καταργηθείσας δομής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 30 Ιουλίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. 6668 (4)
Αυτοδίκαιη μεταφορά της Αγοράκη Μαρίας Ελέ-

νης, μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-

κού (ΔΕΠ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-

ματος Πελοποννήσου, το οποίο καταργήθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38-42 του 

ν. 4610/2019, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2000 (ΦΕΚ 12/Α΄/01-02-2000)

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».
2. Την αριθμ. 210838/Ζ1/01-12-2017 (ΦΕΚ 647/ 
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τ. ΥΟΔΔ/06-12-2017) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, προκειμένου για την εκλογή ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Αθα-
νάσιου Κατσή του Κωνσταντίνου, Καθηγητή του Τμήμα-
τος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με θητεία 
τεσσάρων ετών, από 01-12-2017 έως 30-11-2021.

3. Την 8237/08-12-2017 (ΦΕΚ 4835/Β΄/29-12-2017) 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός 
σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και καθορισμός 
τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων Αντιπρυ-
τάνεων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/
06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/Α΄/
04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-

παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 48-52 του ν. 4610/2019 

(ΦΕΚ 70/Α΄/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι. πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες 
λοιπές διατάξεις».

7. Το ΦΕΚ 537/τ. Γ΄/10-04-2019 διορισμού της Αγοράκη 
στο καταργηθέν ΤΕΙ Πελοποννήσου.

8. Το γεγονός ότι από την εν λόγω μεταφορά στο Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου, δεν δημιουργείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη μεταφορά της Αγοράκη Μαρίας 
Ελένης, μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (ΔΕΠ) του καταργηθέντος με το άρθρ. 48 του ν. 
4610/2019 Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(ΤΕΙ) Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου, ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑ.ΠΕΛ.

Αγοράκη Μαρία Ελένη Κωνσταντίνος
Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙ 
ΘΗΤΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΕΠΙ 
ΘΗΤΕΙΑ

  Τρίπολη, 30 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 6143/2019 (5)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 54 του ν. 

4485/2017 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρι-

σης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-

νας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

στο ειδικό επταμελές όργανο διοίκησης. 

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(Συνεδρίαση 1/26-07-2019) 

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,

2. τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 5 του νόμου 
4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», το οποίο ορίζει ότι: 
«[..]. Στο ειδικό αυτό επταμελές όργανο, μπορεί να με-
ταβιβάζονται αρμοδιότητες του άρθρου 54», καθώς και 
του άρθρου 54 του νόμου 4485/2017 «Αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.»,

3. τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις»,

4. τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του 
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 4599, τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» -Συλλογικά 
Όργανα της Διοίκησης (Συγκρότηση-Σύνθεση-Συνεδριά-
σεις-Λειτουργία-Αποφάσεις), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

5. τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112 
τ.Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτι-
κή ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), το ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014) και το π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/ 
τ.Α΄/23.03.2015), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού εκδοθείσα ΥΠΟΙΚ Δ61127865/ΕΞ2010/30-09-2010 
απόφαση,

6. την ΔΦ 2.1/3032/03.07.2019 απόφαση του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα «Ορισμός 
Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» 
[ΦΕΚ 2996/τ.Β’/22.07.2019], δυνάμει της περ. Β. της οποί-
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ας ανατέθηκαν στον Παναγιώτη Τζιώνα αρμοδιότητες 
Αντιπροέδρου Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, του 
Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ και υπεύθυνου επίβλεψης πάσης φύσεως έργων/ 
προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ,

7. την υπ’ αριθμ. Δ.Φ2.1/3606/22.07.2019 πράξη του 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος περί ορισμού της Επιτρο-
πής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛKΕ ΔΙΠΑΕ (ΑΔΑ: 
ΨΓΙΡ46ΨΖ3Π-0ΕΥ),

8. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως ισχύει,

9. Την ανάγκη ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο ειδικό 
επταμελές όργανο της Επιτροπής ερευνών για λόγους 
ευχερέστερης άσκησης των αρμοδιοτήτων που απορ-
ρέουν από το άρθρο 54 του ν. 4485/2017,

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού και του προϋπολογισμού του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος, αποφασίζει: την μεταβίβαση 
των αρμοδιοτήτων, όπως περιγράφονται στα εδάφια 
δ), ε), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ), ιγ) και ιδ) του άρθρου 54 του ν. 
4485/2017, προς το ειδικό επταμελές όργανο της Επιτρο-
πής Ερευνών & Διαχείρισης του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος. Ειδικότερα, η μεταβίβαση των αρμοδιοτή-
των που περιγράφονται στα εδάφια δ), ε), ζ), θ), ι), ια), ιβ), 
ιγ) και ιδ) του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 έλαβε χώρα 
με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ε.Δι., ενώ η 
μεταβίβαση της περιγραφόμενης στο εδάφιο η) αρμοδι-
ότητας αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία δεκαοκτώ (18) 
υπέρ, έναντι είκοσι επτά (27) ψηφισάντων.

Αναλυτικά προς το ειδικό επταμελές όργανο μεταβι-
βάζονται, οι εξής αρμοδιότητες:

1. Εγκρίνει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση της 
εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με 
τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

2. εγκρίνει την ένταξη του προϋπολογισμού κάθε έρ-
γου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και την 
τροποποίηση του προϋπολογισμού των εντεταγμένων 
έργων,

3. παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστη-
ριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα 
Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και προς τους φορείς του δημο-
σίου,

4. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΕΛΚΕ αναθέ-
τει στο προσωπικό του ΔΙΠΑΕ ή σε τρίτους ερευνητικές 
μελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκμηρίωση της σκο-
πιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον 
Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης,

5. αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρημα-
τοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. 
και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και 
διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμ-
βατικές υποχρεώσεις,

6. αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και 

ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξα-
σφάλιση πόρων,

7. χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρη-
ματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

8. προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό για την 
υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί 
ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

9. χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε 
προγράμματα και έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρημα-
τοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

10. διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη 
λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός υλο-
ποιεί.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 
ΔΙΠΑΕ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της να ασκεί την αρ-
μοδιότητα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017, όσον 
αφορά στην έγκριση της τροποποίησης των προϋπολο-
γισμών των ενταγμένων έργων, σύμφωνα με την παρ. 2 
του ως άνω άρθρου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 72 
παρ. 2 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70, τ.Α’).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2019

 Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ   

 Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
 Στην 3435/17064/07.06.2019 απόφαση της Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πατρών περί Συμπλήρωσης του 
Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών (π.δ. 63/1999, ΦΕΚ 71/8.4.1999 Α'), για τη 
μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού 
του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρ-
θρου 7 του ν. 4485/2017, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 
2253/10.06.2019 (τ.Β΄), γίνονται οι εξής διορθώσεις:

Στη σελίδα 25054 στην στήλη Α' στο άρθρο 1, εδ. ια, 
διορθώνεται το εσφαλμένο: «Γραμματεία Κέντρου Διά 
Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)», 

στο ορθό: «Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά 
Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)».

Στη σελίδα 25057 στην στήλη Β' στο άρθρο 8, εδ. 1γ, 
διορθώνεται το εσφαλμένο: «Γραμματεία Κέντρου Διά 
Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)», 

στο ορθό: «Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά 
Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)».

Στη σελίδα 25058 στην στήλη Α στο άρθρο 8, εδ. 2γ, 
στον στίχο 12, διορθώνεται το εσφαλμένο: «Γραμματεία 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)», 

στο ορθό: «Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά 
Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)».

Στη σελίδα 25062 στην στήλη Β' στον στίχο 1, διορ-
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θώνεται το εσφαλμένο: «υποστήριξης Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)», 

στο ορθό: «υποστήριξης Κέντρου Επιμόρφωσης και 
Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)».

Στη σελίδα 25064 στην στήλη Α στον στίχο 20, διορ-
θώνεται το εσφαλμένο: «της Γραμματείας Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)», 

στο ορθό: «της Γραμματείας Κέντρου Επιμόρφωσης 

και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)». 

 (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών).   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033352908190008*
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