
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΑΒΕΕ» στο καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολο-
γικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36 του 
ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

2 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση κα-
τολισθητικών φαινομένων (αιφνίδια αποκόλληση 
και πτώση βράχων) την 24.11.2018 στην Δημοτι-
κή Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου της 
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρει-
ας Βορείου Αιγαίου.

3 Έγκριση της Ίδρυσης Εργαστηρίου με την επωνυ-
μία «Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής» στο Τμή-
μα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΒΕΕ» στο καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολο-

γικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36 του 

ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

  Με την 6616/ΔΠΑ/7/00009/Ε/Ν. 4399/2016/21-12-2018 
απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, 
και ειδικότερα στο καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36 αυτού (Α΄ κύκλος) 
επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην επέκταση 
γραμμής παραγωγής φιλμ πολυαιθυλενίου για χρήση σε 

θερμοκήπια και καλύψεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 22.21, Κατασκευή 
πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμέ-
νων μορφών), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 
4.284.110,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κό-
στους ίσου με 4.284.110,00 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:-
Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Α.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
(Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Α.1 1.499.438,50 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυ-
σης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου Ποσοστό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφε-
ρειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 8) 

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις-
επενδυτικές ενισχύσεις 

(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκα-
τάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(Άρθρο 11, παρ. 1)
35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύ-
ει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 35,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
0,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Υφυπουργός

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    ΠΟΛ. 1237 (2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση κα-

τολισθητικών φαινομένων (αιφνίδια αποκόλλη-

ση και πτώση βράχων) την 24.11.2018 στην Δη-

μοτική Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου 

της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέ-

ρειας Βορείου Αιγαίου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 

Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουρ-
γός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που 
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (238 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες 
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων 
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές 
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλ-
λει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄-Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (3696 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

10. Το αριθμ. 2656/26-11-2018 αίτημα της Περιφερει-
άρχη Βορείου Αιγαίου προς την Υφυπουργό Οικονομικών.

11. Την αριθμ. 8817/30.11.2018 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΩΙΗ046ΜΚ6Π-
ΔΞΦ), με την οποία κηρύχτηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 24.05.2019 
η Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου 
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου.

12. Το γεγονός ότι τα εν λόγω κατολισθητικά φαινόμε-
να (αιφνίδια αποκόλληση και πτώση βράχων) είχαν ως 

αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονο-
μική ζωή στην ανωτέρω περιοχή.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 24.05.2019 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και 
οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) 
στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου 
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου που λήγουν ή έληξαν από 24.11.2018 
μέχρι και την 24.05.2019. Έως την ίδια ημερομηνία και 
για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι 
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκο-
λύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 24.05.2019 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 24.11.2018 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αρ. πράξης: 362 (3)
Έγκριση της Ίδρυσης Εργαστηρίου με την επω-

νυμία «Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής» στο 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτι-

κών Επιστημών.

      Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

’Εχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ «Εργαστήρια και Μου-

σεία», άρθρα: 28 «Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα» 
παρ.2 και 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» 
παρ.1(α) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

• Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ «Όργανα των Α.Ε.Ι. και 
των Μονάδων τους», άρθρο 21 «Συνέλευση Τμήματος» 
παρ.2 του ν. 4485/2017.

• Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.24 του ν. 4009/2011, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258) και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83).

• Τις διατάξεις του π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παρο-
χής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδι-
ώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (ΦΕΚ Α΄ 53).

• Το απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών (συνεδρίαση 24/10/2018).

• Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και
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• Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του 
Πανεπιστημίου.

• Την από 5/11/2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών, εγκρίνει:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Κοινωνικής Πολιτικής» στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτι-
κής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και τον καθορισμό 
του Εσωτερικού Κανονισμού του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση

(α) Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχο-
λής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Εργαστήριο με την 
επωνυμία «Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής», το οποίο 
εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στα επι-
μέρους πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής. Ειδικότερα ο 
στόχος του Εργαστηρίου είναι ο συνδυασμός βασικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο 
της Κοινωνικής Πολιτικής, προκειμένου τα ερευνητικά 
πορίσματα να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία μαθημάτων 
τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

(β) Το «Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής» συνιστά 
μετεξέλιξη του «Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και 
Κοινωνικής Πολιτικής» (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), το οποίο ιδρύθη-
κε το 1990 με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
και λειτουργεί μέχρι σήμερα, έχοντας επιδείξει πλούσιο 
ερευνητικό και εκδοτικό έργο.

(γ) Το «Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής» διαδέχεται 
το «ΚΕΚΜΟΚΟΠ» ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις, που έχουν ήδη αναληφθεί από το τελευταίο.

Άρθρο 2
Αντικείμενα Δραστηριότητας

Τα αντικείμενα δραστηριότητας του «Εργαστηρίου 
Κοινωνικής Πολιτικής» επικεντρώνονται στην Κοινω-
νική Πολιτική ως διεπιστημονικό αντικείμενο και στα 
επιμέρους πεδία της (φτώχεια, κοινωνική ανισότητα, κοι-
νωνικός αποκλεισμός, εκπαίδευση, στέγαση, κοινωνική 
ασφάλιση, απασχόληση και εργασιακές σχέσεις, δομή 
και λειτουργία του κοινωνικού κράτους, μετανάστευση 
κ.ά.). Ενδεικτικά, η δραστηριότητα του «Εργαστηρίου 
Κοινωνικής Πολιτικής» περιλαμβάνει:

• Τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών αυτοτελώς, 
κατ΄ ανάθεση ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.

• Την παραγωγή παντός είδους εκπαιδευτικού, επο-
πτικού και βοηθητικού υλικού για την υποστήριξη της 
έρευνας, της διδασκαλίας σε θέματα, που αναφέρονται 
είτε στο «Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής» είτε στο 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

• Την ανάληψη παντός είδους επιστημονικής πρωτο-
βουλίας και δραστηριότητας, που είναι δυνατό να δι-
ευκολύνει το διδακτικό έργο του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής, να προάγει τη σύνδεση της επιστημονικής 
έρευνας με τη διδασκαλία και να καταστήσει προσιτή 
την επιστημονική γνώση στον ευρύτερο εκτός του Πα-
νεπιστημίου χώρο.

Άρθρο 3
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
(α) Τη μετεξέλιξη του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογί-

ας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), που λειτουρ-
γεί ήδη από το 1990 μέχρι σήμερα.

(β) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και άλλων 
ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε ζητήματα και 
θεματικές ενότητες, που εμπίπτουν στα αντικείμενα του 
Εργαστηρίου.

(γ) Την κάθε μορφής συνεργασία με Ερευνητικά Κέ-
ντρα και ακαδημαϊκά Ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο 
και του εξωτερικού στο βαθμό που οι επιστημονικοί και 
ερευνητικοί τους στόχοι είναι συμβατοί με τους στόχους 
του Εργαστηρίου.

(δ) Την παροχή στήριξης τόσο ως προς τις υποδομές 
όσο και ως προς τη διάχυση των ερευνητικών πορισμά-
των των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταδιδακτο-
ρικών ερευνητών του Τμήματος.

(ε) Τη διοργάνωση Ημερίδων, Σεμιναρίων και Επιστη-
μονικών Συνεδρίων.

(στ) Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και επιστη-
μονικών εκδόσεων.

(ζ) Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, όπως προ-
βλέπεται να ρυθμιστεί με το Προεδρικό Διάταγμα της 
παραγράφου 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 [ΦΕΚ 
Α΄ 114].

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), από μέλη του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), από διδάσκοντες του 
Τμήματος στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Απόκτησης 
Διδακτικής Εμπειρίας, καθώς και από Επισκέπτες Μετα-
διδακτορικούς Ερευνητές και από υποψήφιους διδά-
κτορες, μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και εφόσον τα γνωστικά 
αντικείμενα της θέσης του εμπίπτουν στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας Απόφασης.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

[1] Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής, που ανήκει σε μία από τις τρεις καθηγητικές 
βαθμίδες.

[2] Ο Διευθυντής εκλέγεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος με τριετή θητεία. Τα σχετικά με τα κωλύμα-
τα εκλογής, την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος και τη λήξη της θητείας του Διευθυντή 
ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του 
ν. 4485/2017. Η διαδικασία εκλογής του Διευθυντή διεξά-
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γεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η διάταξη του άρθρου 
29 παράγραφος 2 του ν. 4485/2017.

[3] Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις ακόλου-
θες αρμοδιότητες, καθώς και όσες αρμοδιότητες του 
αναθέτει η Συνέλευση του Τμήματος:

(α) Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και απρόσκοπτη 
λειτουργία του Εργαστηρίου και ενημερώνει τακτικά τη 
Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για την 
πορεία της δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

(β) Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και υποβολή στη 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγραμματισμού 
λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και του αντίστοιχου 
προϋπολογισμού και μεριμνά για την υλοποίησή του.

(γ) Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και υποβολή στη 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου κάθε ακαδημαϊκού 
έτους.

(δ) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
και των δαπανών του Εργαστηρίου και λογοδοτεί στη 
Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

(ε) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου και 
υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμή-
ματος Κοινωνικής Πολιτικής.

(στ) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του 
εξοπλισμού του Εργαστηρίου.

(ζ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά 
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστη-
ρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Λειτουργία

[1] Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών. Ο χώρος εγκατάστασης του 
Εργαστηρίου είναι ο χώρος εκείνος που έχει παραχω-
ρηθεί από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ. Ειδικότερα, οι 
χώροι του Εργαστηρίου βρίσκονται στους ορόφους 4ο, 
5ο και 6ο του κτιρίου επί της Λεωφόρου Συγγρού 134. 
Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με την 
επωνυμία του Εργαστηρίου: «Εργαστήριο Κοινωνικής 
Πολιτικής».

[2] Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση των ανα-
λώσιμων υλικών, αλλά και του κινητού εξοπλισμού που 
ανήκει στο Εργαστήριο, καθώς και για την παραμονή των 
εργαζομένων στους χώρους του Εργαστηρίου.

[3] Η χρήση των χώρων και του εξοπλισμού του Εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνον από τα μέλη του Εργαστη-
ρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
Απόφασης, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του 
Διευθυντή.

[4] Με εισήγηση του Διευθυντή και απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος συγκροτείται Συμβουλευτική 

Επιστημονική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ συναφούς γνω-
στικού αντικειμένου προερχόμενα από το Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο ή άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή χωρών 
του εξωτερικού με σκοπό τη στήριξη του Διευθυντή κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από τις ακό-
λουθες πηγές:

(α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για 
λογαριασμό τρίτων.

(β) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

(γ) Την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, όπως αυτή πρό-
κειται να ρυθμιστεί με το προεδρικό διάταγμα της παρα-
γράφου 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 [ΦΕΚ Α΄ 114].

(δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Κοινωνι-
κής Πολιτικής για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, μετά 
από ρητή έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοι-
νωνικής Πολιτικής.

(ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του Εργα-
στηρίου, μετά από ρητή έγκριση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

(στ) Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντίκειται στο νόμο.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία 

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

(α) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-
γράφων,

(β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
(γ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών ή 

άλλων εκδόσεων.
(δ) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
(ε) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται κάθε 

άλλο βιβλίο ή στοιχείο, που προβλέπεται από ειδικές 
διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ  

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