
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-
πιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20183531/7.6.2018 
(ΦΕΚ 2398/τ.Β΄/22.6.2018) απόφασης σχετικά με 
την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, με τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες και 
Δίκτυα», (Digital Communications and Networks).

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20184497 (ΦΕΚ 3352/
τ.Β΄/10.8.2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επι-
στήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στα-
τιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο 
«Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» 
(MSc in Actuarial Science and Risk Management).

4 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσωπικών Σχέ-
σεων» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων και έγκριση του Εσωτερικού Κανο-
νισμού Λειτουργίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην Κ1/44348/21.3.2019 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1367/τ.Β΄/22.4.2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 79256/Ν1 (1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του 
ν. 4589/2019 (13 Α΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18.11.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
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κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (756 Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική από-
φαση (1584 Β΄).

6. Την με αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13.3.2017 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ... χαρακτή-
ρα» (1157 Β΄).

7. Την με αριθμ. πρωτ. 213217/Δ1/30.12.2014 (3670 
Β΄/31.12.2014) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτι-
κού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου «ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΥΤΥ-
ΧΙΑ».

8. Την από 1.2.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/10723/10.4.2019 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.11.2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 213217/Δ1/
30.12.2014 (3670 Β΄/31.12.2014) απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, ως προς τη 
συστέγαση και τη δυναμικότητα των αιθουσών διδασκα-
λίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην ΑΣ-
ΠΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για τρεις (3) αίθουσες δι-
δασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας η μία (1) είκοσι 
έξι (26) νηπίων, η μία (1) είκοσι τριών (23) νηπίων και η 
μία (1) δεκαπέντε (15) νηπίων.

Από το σχολικό έτος 2019-2020, ο μέγιστος αριθμός 
των νηπίων ανά τμήμα δε δύναται να υπερβαίνει τα είκο-
σι τέσσερα (24), εφόσον βέβαια το επιτρέπει η χωρητικό-
τητα της αίθουσας διδασκαλίας. Ο δε συνολικός αριθμός 
των νηπίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πενήντα (50), 
δεδομένου ότι αυτή είναι η δυναμικότητα των αύλειων 
χώρων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΑΣΠΙ-
ΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό Μαρίνου Αντύπα 
57, στην Ηλιούπολη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Mαΐου 2019 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. 20193542 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20183531/7.6.2018 

(ΦΕΚ 2398/τ.Β΄/22.6.2018) απόφασης σχετικά με 

την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφο-

ρικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει-

ραιώς, με τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δί-

κτυα», (Digital Communications and Networks).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 9/3.4.2019)

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

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
άρθρου 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών 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 
(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 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, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση 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 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 617/τ. ΥΟΔΔ/23.11.2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 201656/Ζ1/21.11.2017 δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1.12.2017 
έως 30.11.2021.

8. Τις αριθμ. πρωτ. 20176901/6.12.2017 (ΑΔΑ: 
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αριθμ. πρωτ. 20181150/26.2.2018 
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(ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αριθμ. πρωτ. 20182231/
16.4.2018 (ΑΔΑ:ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύ-
τανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αριθμ. 20183531 (ΦΕΚ 2398/Β΄/22.6.2018) 
απόφαση που αφορά στην Επανίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς, με τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα» (Digital 
Communications and Networks).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος την 26.3.2019 του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
(συνεδρίαση 9η).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς την 
27.3.2019 (συνεδρίαση 8η).

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2842/12.11.2013 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστη-
μάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 76058/Ζ1/15.5.2019 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» που αφορά στην 
έγκριση της ίδρυσης του ΠΜΣ.

14. 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 υπ’ αριθμ. 20183531/7.6.2018 
(ΦΕΚ 2398/τ.Β΄/22.6.2018) απόφασης σχετικά με την επα-
νίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες και 
Δίκτυα», (Digital Communications and Networks από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Το άρθρο 11 ‘’Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας’’ 
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 παρ. 1 και 
παρ. 2, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας 
του ΠΜΣ, η χρηματοδότησή του θα γίνεται από τα τέλη 
φοίτησης, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, τις δωρεές, τις παροχές, τα κληροδοτήματα, 
τις κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα, 
όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού 
τομέα, τους πόρους από προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων 
διεθνών οργανισμών, το μέρος των εσόδων των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και 
από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Η επιβολή τελών φοίτησης προβλέπεται από τις δια-

τάξεις του ν. 4485/2017 (άρθρο 37) δεδομένου ότι σύμ-
φωνα με την πρόσφατη και παλιότερη εμπειρία, τα λει-
τουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου 
από τις κατηγορίες χρηματοδότησης της παραγράφου 
1 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017.

Κατά συνέπεια για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ 
καθώς και για την κάλυψη όλων των εξόδων είναι ανα-
γκαία η επιβολή τελών φοίτησης το ύψος των οποίων 
πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των δύο 
χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00 €), ισοκατανεμημένο για 
καταβολή στα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης του ΠΜΣ.

Με βάση τον μέγιστο αριθμό εισακτέων της παρα-
γράφου 7 του παρόντος, το 70% του ετήσιου κόστους 
λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δα-
πάνες εκτιμάται στο ποσό 41.160,00 € και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμι-
κού

2.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

2.100,00

Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

500,00

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

560,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
του Α.Ε.Ι.

15.000,00

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

0,00

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργα-
τών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή (παρ. 
5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

6.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

11.000,00

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου)

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 41.160,00

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται στο ποσό των 17.640,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Μαΐου 2019 

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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Αριθμ. 20193639 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20184497 (ΦΕΚ 

3352/τ.Β΄/10.8.2018) απόφασης της Συγκλή-

του του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά 

στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματο-

οικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και 

Διοικητική Κινδύνου» (MSc in Actuarial Science 

and Risk Management).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 11/13.5.2019)

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

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
άρθρου 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών 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 
(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 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, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση 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 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23.11.2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 201656/Ζ1/21.11.2017 Δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1.12.2017 
έως 30.11.2021.

8. Τις αριθμ. πρωτ. 20176901/6.12.2017 (ΑΔΑ: 
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αριθμ. πρωτ. 20181150/26.2.2018 
(ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αριθμ. πρωτ. 20182231/
16.4.2018 (ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύ-
τανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος την 15.4.2019 του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
(συνεδρίαση 9η).

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1349/28.4.2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

11. 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 υπ’ αριθμ. 20184497 (ΦΕΚ 
3352/τ.Β΄/10.8.2018) απόφασης (ΠΜΣ) της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της 
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη 
και Διοικητική Κινδύνου», (MSc in Actuarial Science and 
Risk Management) από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
ως ακολούθως:

Το άρθρο 8 «Δομή και Λειτουργία του ΠΜΣ», παρ. 6 (η), 
αντικαθίσταται ως εξής: Οι φοιτητές του ΠΜΣ δικαιού-
νται να ζητήσουν μία μόνο φορά την επανεξέτασή τους 
σε τέσσερα (4) το πολύ μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή, 
θα ισχύει ο βαθμός της δεύτερης εξέτασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 22 Μαΐου 2019 

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. 14354 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσωπικών Σχέ-

σεων» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημί-

ου Ιωαννίνων και έγκριση του Εσωτερικού Κανο-

νισμού Λειτουργίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 

«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του ν. 4009/2011 και ειδικότερα του 
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άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και της παρ. 24 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 καθώς και του άρθρου 28 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. Γ και του άρ-
θρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995, 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 15 του 
ν. 4485/2017.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ν. 4485/2017 
όπως προστέθηκε με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 51 
του ν. 4559/2018.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 24 του ν. 4009/2011 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016.

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Νηπιαγωγών συν. αριθμ. 620/20.10.2018 
που αφορά στην έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσω-
πικών Σχέσεων» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συν. αριθμ. 1064/16.5.2019).

9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το άρθρο 7 και 8 του 
ν. 4485/2017.

10. Το γεγονός ότι το νέο εργαστήριο που ιδρύεται με 
την παρούσα πρυτανική πράξη θα λειτουργεί αποκλει-
στικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζει:

Την Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσωπικών Σχέσε-
ων» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχο-
λής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
καθώς και την έγκριση του Εσωτερικού του Κανονισμού 
Λειτουργίας, ως εξής:

Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Διαπροσωπικών Σχέσεων» του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 1
Ίδρυση

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, ιδρύεται:

Εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσω-
πικών Σχέσεων που φέρει την ονομασία Human Rights 
and Interpersonal Relationships, το οποίο εξυπηρετεί 
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντι-
κείμενα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Διαπρο-
σωπικών Σχέσεων.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στο αντικείμενο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Ειδικότερα, οι δρά-
σεις του εργαστηρίου αποσκοπούν στην προώθηση 
των αξιών πάνω στα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εμπλέκοντας διάφορα συ-
στήματα διαπροσωπικών σχέσεων (οικογένεια, σχολείο, 
επαγγελματικός χώρος, κοινότητα, κοινωνία).

Άρθρο 3
Αποστολή

Το εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπρο-
σωπικών Σχέσεων έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών καθώς και άλλων τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που εμπίπτουν στο 
αντικείμενο του Εργαστηρίου.

β) Τη συνεργασία κάθε μορφής με ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους με του Εργα-
στηρίου.

γ) Τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρί-
ων, συμποσίων, εργαστηρίων, διαλέξεων, μαθημάτων 
εξ’ αποστάσεως, θερινών σχολείων, ομάδων γονέων, 
εκπαιδευτικών και μαθητών και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων, την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων ανα-
γνωρισμένων επιστημόνων.

δ) Την επιμόρφωση επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, 
γονέων και παιδιών πάνω σε θέματα προάσπισης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Διαπροσωπικών 
Σχέσεων.

ε) Την πραγματοποίηση ερευνών, δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων, όπως και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
πάνω στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
των Διαπροσωπικών Σχέσεων.

στ) Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, ιδιώτες και 
σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς με διαπροσωπική 
και εξ αποστάσεως επικοινωνία κατά τα προβλεπόμενα 
στο π.δ. 159/1984.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνεται από 
μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους εμπίπτει 
στο ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, από μέλη 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι-
κού και του διοικητικού προσωπικού, υποψήφιους διδά-
κτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που τοποθετούνται 
στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, το εργαστήριο έχει διεθνή δικτύωση μέσα 
από α) την Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία International 
Society for Interpersonal Acceptance Rejection, της 
οποίας την προεδρία κατείχε για τα έτη 2016-2018 η 
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Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας 
Άρτεμις Γιώτσα, και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχολογι-
κών Εταιρειών (European Federation of Psychologists’ 
Associations), στην οποία η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κοινωνικής Ψυχολογίας Άρτεμις Γιώτσα εκπροσωπεί την 
Ελλάδα στην Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(Board of Human Rights and Psychology). Μέσα από τη 
συνεργασία με τις δύο παραπάνω οργανώσεις η ερευνη-
τική ομάδα διοργανώνει ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια 
και έχει ολοκληρώσει την έκδοση επιστημονικού διαθε-
ματικού τόμου πάνω στα Ανθρώπινα Δικαιώματα από 
τον Αμερικάνικο Εκδοτικό Οίκο Nova Science Publishers.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ορίζεται με τη δι-
αδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4.8.2017).

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/4.8.2017), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η 
υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου 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 Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογι-
σμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε 
εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο.

Άρθρο 7
Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο χώρο που 
έχει εγκατασταθεί.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ-
ση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά 

όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή 
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 8
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την 

εκπόνηση μελετών για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984).

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

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

6. Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται 
από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα 
προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου, ή απευθείας προς το Εργαστήριο, εφόσον 
δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργα-
στηρίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

1. πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-
γράφων

2. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
3. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
4. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
5. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
6. βιβλίο μεταβολών προσωπικού
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου 
με τίτλο: Εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Διαπροσωπικών Σχέσεων του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Υπόβαθρο, Σκοπός και Αντικείμενα Εργασίας
Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές 

ανάγκες στο αντικείμενο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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και των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Ειδικότερα, οι δρά-
σεις του εργαστηρίου αποσκοπούν στην προώθηση 
των αξιών πάνω στα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εμπλέκοντας διάφορα συ-
στήματα διαπροσωπικών σχέσεων (οικογένεια, σχολείο, 
επαγγελματικός χώρος, κοινότητα, κοινωνία).

Το εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπρο-
σωπικών Σχέσεων έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών καθώς και άλλων τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που εμπίπτουν στο 
αντικείμενο του Εργαστηρίου.

β) Τη συνεργασία κάθε μορφής με ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους με του Εργα-
στηρίου.

γ) Τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρί-
ων, συμποσίων, εργαστηρίων, διαλέξεων, μαθημάτων 
εξ’ αποστάσεως, θερινών σχολείων, ομάδων γονέων, 
εκπαιδευτικών και μαθητών και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων, την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων ανα-
γνωρισμένων επιστημόνων.

δ) Την επιμόρφωση επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, 
γονέων και παιδιών πάνω σε θέματα προάσπισης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Διαπροσωπικών 
Σχέσεων.

ε) Την πραγματοποίηση ερευνών, δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων, όπως και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
πάνω στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
των Διαπροσωπικών Σχέσεων.

στ) Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, ιδιώτες και 
σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς με διαπροσωπική 
και εξ αποστάσεως επικοινωνία κατά τα προβλεπόμενα 
στο π.δ. 159/1984.

Προσωπικό - Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνεται από 

μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους εμπίπτει 
στο ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, από μέλη 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι-
κού και του διοικητικού προσωπικού, υποψήφιους διδά-
κτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που τοποθετούνται 
στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, το εργαστήριο έχει διεθνή δικτύωση μέσα 
από α) την Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία International 
Society for Interpersonal Acceptance Rejection, της 
οποίας την προεδρία κατείχε για τα έτη 2016-2018 η 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας 
Άρτεμις Γιώτσα, και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχολογι-
κών Εταιρειών (European Federation of Psychologists’ 
Associations), στην οποία η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κοινωνικής Ψυχολογίας Άρτεμις Γιώτσα εκπροσωπεί την 
Ελλάδα στην Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(Board of Human Rights and Psychology). Μέσα από τη 
συνεργασία με τις δύο παραπάνω οργανώσεις η ερευνη-
τική ομάδα διοργανώνει ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια 
και έχει ολοκληρώσει την έκδοση επιστημονικού διαθε-

ματικού τόμου πάνω στα Ανθρώπινα Δικαιώματα από 
τον Αμερικάνικο Εκδοτικό Οίκο Nova Science Publishers.

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ορίζεται με τη δι-
αδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4.8.2017).

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/4.8.2017), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η 
υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου 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 Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογι-
σμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε 
εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο.

Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο χώρο που 
έχει εγκατασταθεί.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ-
ση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά 
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή 
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Πόροι / Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την 

εκπόνηση μελετών για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984).

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

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
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6. Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται 
από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα 
προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου, ή απευθείας προς το Εργαστήριο, εφόσον 
δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργα-
στηρίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-

λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-

γράφων
2. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
3. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
4. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
5. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
6. βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Iωάννινα, 20 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
Στην Κ1/44348/21.3.2019 απόφαση του Γενικού Γραμ-

ματέα Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1367/
τ.Β΄/22.4.2019 και αφορά στη διεύθυνση της δομής του 
αδειοδοτημένου φορέα, διορθώνεται η διεύθυνση από 
το εσφαλμένο «ΕΛΗΑΣ 1», στο ορθό «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ 6».

(Από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

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