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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 55590 (1)
   Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

 ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
TOY EΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Το άρθρο 14 και την παρ. 1 του άρθρου 55 του 
ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση 
του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(Α’  25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του 

ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

3. Το π.δ. 46/1998 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσι-
ών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (Α΄ 51).

4. Την υπό στοιχεία 164073/Ζ1 διαπιστωτική απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εκλογή Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου».

5. Την υπ’ αρ. 347/9-12-2019 πρυτανική πράξη «Καθο-
ρισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιο-
τήτων των τριών Αντιπρυτάνεων το Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου» (Β’ 4482).

6. Την υπ’ αρ. 13970 απόφαση του Πρύτανη «Καθορι-
σμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτή-
των των τριών Αντιπρυτάνεων του ΕΜΠ - Τροποποίηση» 
(Β΄ 1498).

7. Την από 23/11/2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμ-
βουλίου του Ε.Μ.Π. «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας 
στο Ε.Μ.Π».

8. Το υπ’ αρ. 54017/19-11-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π.

9. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση θα δημι-
ουργηθεί μία (1) νέα θέση ευθύνης Προϊσταμένου Τμή-
ματος της Μονάδας Ασφαλείας και Προστασίας και θα 
προκληθεί συνολική μηνιαία δαπάνη ύψους 360,56 € 
(επίδομα θέσης ευθύνης: 290,00 €, Εργοδοτικές ει-
σφορές: 70,56 €), και συνολική ετήσια δαπάνη ύψους 
4326,72 €, η οποία θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, αποφασίζει:

1. Τη σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας με τίτλο «Μονά-
δα Ασφάλειας και Προστασίας», σε επίπεδο Τμήματος η 
οποία υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. Της 
μονάδας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ή 
κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 του 
ν. 3528/2007 (Α’ 26).

2. Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και 
αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα 
ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Ε.Μ.Π., 
με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης 
άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών 
και λοιπών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, καθώς και 
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την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστα-
σίας του Ε.Μ.Π. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 
Ειδικότερα, η Μονάδα είναι αρμόδια για:

α) την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουρ-
γίας, 

β) τη φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων,
γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρό-

σβασης,
δ) τη στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέ-

ντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,
ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσε-

ων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του 
Ε.Μ.Π. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και 
προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού

στ) την υποστήριξη του Πρύτανη του Ε.Μ.Π. σε θέματα 
ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής 
Ασφάλειας και Προστασίας για την άσκηση των αρμο-
διοτήτων της,

ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρί-
ων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων 
συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία 
με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικη-
τικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προ-
ληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, 
καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,

η) την τήρηση Μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονι-
κών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφά-
λειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Ε.Μ.Π. και 
την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης 
καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
της Πολιτείας.

3. Η μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του 
Ε.Μ.Π. και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αν το 
τακτικό προσωπικό δεν επαρκεί για τη στελέχωση της 
μονάδας. Το έκτακτο προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
και η μέγιστη διάρκεια απασχόλησής του ισούται με τη 
διάρκεια του έργου/προγράμματος, το οποίο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει την πενταετία. Η μισθοδοσία του έκτακτου 
προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό έργου/προ-
γράμματος χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 
Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 59 
του ν. 4485/2017. Ειδικά τα καθήκοντα των περ. β’, γ’ και δ’ 
της παρ. 2 επιτρέπεται να ανατίθενται σε ιδιώτες, κατόπιν 
σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών του ν. 
4412/2016 (Α’ 147).

H απόφαση αυτή ισχύει έως την έκδοση του Οργανι-
σμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Αριθμ. 22863/21/ΓΠ (2)
    Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣ-

ΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥ-

ΧΟΛΟΓΙΑΣ», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-

νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Παιδαγωγικό 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Συνεδρίαση 4η/
4-11-2021) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας (Συνεδρίαση 261/26-11-2021).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επωνυ-
μία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) Εργα-
στήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Αναπτυξιακής και 
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας» με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά 
αντικείμενα της Αναπτυξιακής και της Εκπαιδευτικής Ψυ-
χολογίας και των συναφών γνωστικών πεδίων.

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, 
Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνη-
τικές ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης στο χώρο της Ψυχολογίας. Το Εργαστήριο 
Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ασχολείται 
με τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου ανθρώπινης 
ανάπτυξης και των αποκλίσεών της, της σχολικής και 
εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής ψυχο-
λογίας και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση καθώς 
και της κοινωνιολογικής θεμελίωσης της αγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Εργαστηρίου είναι 
οι εξής:

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
- Εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) φοι-

τητών και φοιτητριών του Τμήματος σε προπτυχιακό 
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και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα Ψυχολογίας και 
εφαρμογών τους στην εκπαίδευση

- Κάλυψη και υποστήριξη διδακτικών αναγκών σε προ-
πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων, 
εφόσον αυτό είναι δυνατό και ζητείται από τα Τμήματα 
αυτά

- Υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών σπουδών 
και μεταδιδακτορικών ερευνών

ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ
- Συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς 
φορείς σε περιοχές και θέματα κοινού ενδιαφέροντος

- Εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων 
είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες δομές ή ΑΕΙ 
(εντός ή εκτός Ελλάδος)

- Οργάνωση ασκήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συ-
μποσίων, και παρεμφερών συναντήσεων και εκδηλώ-
σεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς στην Αναπτυξιακή 
και Εκπαιδευτική Ψυχολογία

- Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευση 
ερευνητικών δεδομένων

- Ανάπτυξη δικτύου για πρόσβαση σε δυνάμει συμμε-
τέχοντες και συμμετέχουσες ερευνών

ΙΙΙ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
- Ψυχολογική συμβουλευτική στην εκπαιδευτική κοι-

νότητα και ενίσχυση των ρόλων των εκπαιδευτικών, των 
γονέων, των μαθητών και μαθητριών και των φοιτητών 
και φοιτητριών

- Σχεδιασμός, εφαρμογή, και αξιολόγηση προγραμμά-
των πρόληψης και παρέμβασης

- Ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση, εξειδικευμένη κα-
τάρτιση για θέματα μάθησης και ψυχοκοινωνικής προ-
σαρμογής εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, 
ειδικών ψυχικής υγείας και επαγγελματιών διαφόρων 
ειδικοτήτων, γονέων και φορέων της ευρύτερης κοινό-
τητας

- Παραγωγή και δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού, 
δημοσιευμάτων και εκδόσεων υπό τύπο βιβλίων, άρ-
θρων ή περιοδικών

- Συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και συλλό-
γους Αναπτυξιακής και Σχολικής Ψυχολογίας στην Ελ-
λάδα και σε άλλες χώρες

- Συνεργασία με σχολεία, εκπαιδευτικούς και συλλό-
γους γονέων

- Συνεργασία με δομές/φορείς ψυχικής υγείας
- Παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται 

του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Η στελέχωση του Εργαστηρίου θα γίνει από μέλη ΔΕΠ/
ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ και από διοικητικό προσωπικό του Πα-
νεπιστημίου που υπηρετεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης. Το ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί 
ήδη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (π.χ. μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, 
διοικητικό προσωπικό) και επομένως, δεν θα απαιτηθεί 
πρόσθετη δαπάνη για μισθούς υπαλλήλων.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ που 
εκλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σε συνδυασμό με το άρθρο 115 
του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την υπό στοιχεία 77561/
Ζ1/19.6.2020 (Β΄ 2481) υπουργική απόφαση.

2. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια αναπληρώνεται, σε 
περίπτωση απουσίας, άδειας ή κωλύματος, από μέλος 
ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του ιδίου Ερ-
γαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ 
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις 
βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

3. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια ασκεί τις αρμοδι-
ότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 
(Α΄ 87) σε συνδυασμό με την παρ. 5α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και επιπλέον:

- συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του 
Εργαστηρίου

- μεριμνά για τη χρηστή οικονομική διαχείριση των 
πόρων του Εργαστηρίου

- μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας

- μεριμνά για την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα 
αρμόδια όργανα του ΠΘ και οπουδήποτε στην ημεδαπή 
ή την αλλοδαπή

- μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστη-
ρίου

- υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου

- εισηγείται στο Τμήμα την προμήθεια του απαραίτη-
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την αποκατάσταση δι-
απιστωμένων ελλείψεων ή βλαβών, και, στην περίπτωση 
που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό από το Τμήμα ή το ΠΘ, 
αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη νόμιμη (δημόσια ή ιδιωτική) 
πηγή χρηματοδότησης (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής)

- εισηγείται στο Τμήμα για τους υπεύθυνους προμήθειας 
αναλώσιμων υλικών και εγκατάστασης, συντήρησης, και 
αποκατάστασης βλαβών του υλικοτεχνικού εξοπλισμού

- ορίζει ως αναπληρωτή ή αναπληρώτριά του ένα από 
τα μέλη του Εργαστηρίου σε περίπτωση άδειας, απου-
σίας ή κωλύματος του ιδίου ή της ιδίας,

- εποπτεύει το Προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στο 
Εργαστήριο

- υπογράφει κάθε έγγραφο που διακινεί το Εργαστήριο 
και, γενικά, είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνη για την ομαλή 
και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

1. Το Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυ-
χολογίας λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας σε χώρο που του παραχωρείται για την εγκατάσταση 
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για 
την υποστήριξη των διδακτικών, ερευνητικών στόχων 
και συναφών δράσεων του Εργαστηρίου.
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2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες 
χώρους του ΠΤΔΕ ΤΟΥ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
συγκεκριμένα στο γραφείο 13 στον Δ’ όροφο του Νέου 
Κτιρίου.

3. Στο χώρο αυτό, θα τοποθετηθεί επιγραφή με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου, στην ακόλουθη μορφή και διά-
ταξη: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ερ-
γαστήριο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

4. Το Εργαστήριο θα εξοπλισθεί, κατά τη φάση ανά-
πτυξής του, από τα υπάρχοντα επιστημονικά όργανα 
και απαραίτητα υλικά του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια ενημερώνεται πριν 
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που λαμβάνει χώρα στο 
Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή 
άλλου έργου/άλλης δράσης ή/και συνάντησης που έχει 
αποφασιστεί και εγκριθεί και καθορίζει την προτεραιότη-
τα για τη χρήση των χώρων και του υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

2. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια έχει την ευθύνη για 
την εν γένει λειτουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, 
τη χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που ανήκει σ’ 
αυτό, την παραμονή των απασχολούμενων (επιστημονι-
κού προσωπικού, φοιτητών και φοιτητριών, επισκεπτών 
και επισκεπτριών) στους χώρους, την τήρηση κανόνων 
υγείας και ασφάλειας, καθώς και την προστασία του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων από 
βλάβες.

3. Η χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό 
του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν εξουσι-
οδοτηθεί από τον Διευθυντή ή την Διευθύντρια.

4. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός που παραδίδεται για τη 
διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επι-
στρέφεται μετά τη χρήση του στην κατάσταση στην 
οποία είχε παραδοθεί.

5. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, το άτομο 
στο οποίο είχε παραδοθεί ο εξοπλισμός υποχρεούται 
να αντικαταστήσει τις ζημιές με κάθε πρόσφορο τρόπο.

6. Η Συνέλευση του ΠΤΔΕ δύναται να αναθεωρεί τον 
«Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής 
και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας» ώστε να ανταποκρίνεται 
με πιο ολοκληρωμένο τρόπο στις εκάστοτε εκπαιδευτι-
κές και ερευνητικές ανάγκες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα

1. Το Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυ-
χολογίας λειτουργεί με ίδιους πόρους και δεν βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό ή την τακτική επιχορήγη-
ση του ΠΘ [άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως 
προστέθηκε στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
και ισχύει με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)].

2. Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλ-

λου είδους οικονομική ενίσχυση από φυσικά και νομικά 

πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που καταλεί-
πονται στο ΠΘ για τους στόχους του Εργαστηρίου,

β) τη συμμετοχή σε ελληνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή 
ερευνητικά προγράμματα,

γ) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1 και τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53),

δ) τη διάθεση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει 
επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών,

ε) τη διοργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και χει-
μερινών/θερινών σχολείων,

στ) τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής,

ζ) την εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορ-
φωτικών και εν γένει επιστημονικών δράσεων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό 
τρίτων (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’& Β’ βαθμού, ΜΚΟ, 
άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κ.ο.κ.),

η) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής και 
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας τηρούνται τα ακόλουθα βι-
βλία, κατάλογοι και αρχεία (σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη 
μορφή):

α) Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης (έντυπης 
ή ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας,

β) φάκελος οικονομικών στοιχείων έτους,
γ) βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
δ) κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, λοι-

πού έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού και υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού,

ε) αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
στ) αρχείο επιστημονικών δραστηριοτήτων του Προ-

σωπικού,
ζ) βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόφαση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας μπο-

ρεί ακόμα να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο, φάκελος ή 
κατάλογος στοιχείων, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, 
που κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ανα-
πτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας» και στην 
Αγγλική γλώσσα ’’Developmental and Educational 
Psychology Laboratory’’ και αναγράφεται σε κάθε έντυ-
πό του.

2. Το Εργαστήριο για τη βέλτιστη και ενιαία προβολή 
του επιστημονικού του έργου και δράσεων θα χρησιμο-
ποιεί στα έγγραφα και την εν γένει επικοινωνία του στην 
ημεδαπή και την αλλοδαπή διακριτή οπτική ταυτότητα 
(σύμβολο/λογότυπος) είτε στην ελληνική είτε την αγ-
γλική γλώσσα.
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3. Τη μέριμνα για τη λογοτύπηση του Εργαστηρίου 
την έχει ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια, που δύναται να 
αναθέσει την εργασία της δημιουργίας ενιαίας οπτικής 
ταυτότητας (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα) σε 
φυσικά πρόσωπα ή φορείς (π.χ. δημιουργικά γραφεία) 
της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.

4. Το Εργαστήριο θα χρησιμοποιεί για τα έγγραφα, την 
αλληλογραφία του και την εν γένει επικοινωνία του στην 
ημεδαπή στρογγυλή σφραγίδα, όμοια με αυτή του ΠΤΔΕ 
και με την προσθήκη του τίτλου του. Ανάλογη σφραγίδα 
με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιεί το 
Εργαστήριο για τα έγγραφα, την αλληλογραφία του και 
την εν γένει επικοινωνία του με την αλλοδαπή.

Άρθρο 11
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 29 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 23040/21/ΓΠ (3)
    Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-

ριο Κλινικής Εργοφυσιολογίας και Διατροφής», 

στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας της 

Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού 

και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Τις αποφάσεις της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-

ματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Συνεδρίαση 
42/21-10-2021) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 261/26-11-2021).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επω-
νυμία «Εργαστήριο Κλινικής Εργοφυσιολογίας και Δια-
τροφής», στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας 
της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού 
και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως 
εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται το «Εργαστήριο Κλινικής Εργοφυσιολογίας 
και Διατροφής», στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφο-
λογίας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητι-
σμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 
οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής Εργοφυσιολο-
γίας, της Βιοχημείας, της Οξειδοαναγωγικής Βιολογίας 
και Διατροφής και της Τοξικολογίας και ειδικότερα σε 
θέματα που άπτονται του ρόλου της άσκησης και της 
αλλαγής της οξειδοαναγωγικής ομοιόστασης στην πρό-
ληψη και πρόοδο μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, στις 
επιδράσεις διατροφικών σκευασμάτων και ξενοβιοτικών 
στην οξειδοαναγωγική ισορροπία του ανθρώπου και 
ζωικών μοντέλων καθώς και στην εκτίμηση της in vitro 
δράσης τους, στη μελέτη της σημασίας της τροποποίη-
σης της οξειδοαναγωγικής κατάστασης του ανθρώπου 
και ζωικών μοντέλων στην υγεία και τη νόσο και, τέλος, 
στη μελέτη του ρόλου ενδοκρινικών διαταρακτών στην 
εμφάνιση μεταβολικών νοσημάτων.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από Εσωτερι-
κό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός, 
Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη του ρόλου της 
άσκησης και της οξειδοαναγωγικής κατάστασης του αν-
θρώπου στην εμφάνιση και την πρόοδο μη μεταδιδόμε-
νων νοσημάτων, στη μελέτη των in vitro αντιοξειδωτι-
κών ιδιοτήτων διατροφικών σκευασμάτων και φυτικών 
εκχυλισμάτων που μπορούν εν δυνάμει να αποτελέσουν 
τη βάση για τη δημιουργία προϊόντων με ευεργετικές 
επιδράσεις για την υγεία του ανθρώπου, στην αποκάλυ-
ψη του ρόλου διαφόρων ξενοβιοτικών στα οποία εκτί-
θεται ο άνθρωπος μέσω της τροφικής αλυσίδας στην 
υγεία και τη νόσο υπό το πρίσμα της ικανότητάς τους 
να μεταβάλλουν την οξειδοαναγωγική ομοιόσταση και, 
τέλος, στη μελέτη του ρόλου ενδοκρινικών διαταρακτών 
στην εμφάνιση μεταβολικών νοσημάτων.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι:
- Η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και η δη-

μοσίευση άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 
το σύστημα των κριτών και κεφάλαια σε συλλογικούς 
τόμους γύρω από θεματικούς άξονες, ενδεικτικοί των 
οποίων είναι οι κάτωθι:

- Ο ρόλος της άσκησης στην αντιμετώπιση και πρόλη-
ψη μη μεταδιδόμενων νοσημάτων (π.χ. καρδιαγγειακά 
νοσήματα, καρκίνος, αυτοάνοσα νοσήματα, διαβήτης).

- Η σημασία της διατροφικής και της οξειδοαναγωγι-
κής κατάστασης των ασθενών στην εμφάνιση και την 
πρόοδο των παραπάνω ασθενειών.

- Ο ρόλος της άσκησης ως μοντέλου για την τροπο-
ποίηση της οξειδοαναγωγικής κατάστασης ανθρώπων 
και ζώων.
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- Ο ρόλος της άσκησης ως μοντέλου για την τροποποί-
ηση μεταβολικών παραμέτρων σε διάφορους ιστούς του 
ανθρώπινου οργανισμού.

- Η εκτίμηση της πιθανής αντιοξειδωτικής δράσης 
φυτικών εκχυλισμάτων και άλλων διατροφικών σκευα-
σμάτων in vitro και in vivo και η παρασκευή, μέσω συ-
νεργασιών, προϊόντων με ευεργετικές επιδράσεις στην 
υγεία του ανθρώπου.

- Η μελέτη της ικανότητας διαφόρων διατροφικών 
παρεμβάσεων να τροποποιούν την οξειδοαναγωγική 
ισορροπία σε ζωικά πειραματικά μοντέλα και στον άν-
θρωπο στην υγεία και τη νόσο.

- Η μελέτη της ικανότητας διαφόρων διατροφικών πα-
ρεμβάσεων να τροποποιούν την μεταβολικές παραμέ-
τρους σε διάφορους ιστούς του ανθρώπινου οργανισμού 
σε δείκτες υγείας και απόδοσης κατά την άσκηση.

- Η μελέτη της ικανότητας ξενοβιοτικών στα οποία 
εκτίθεται ο άνθρωπος μέσω της τροφικής αλυσίδας να 
αλλάζουν την οξειδοαναγωγική ισορροπία οργανισμών 
και να ασκούν τοξική δράση.

- Η μελέτη του ρόλου ενδοκρινικών διαταρακτών 
(στους οποίους εκτίθεται ο άνθρωπος μέσω της δια-
τροφής τόσο κατά την ενδομήτρια ζωή όσο και σε όλα 
τα στάδια της ζωής) στην εμφάνιση μεταβολικών νο-
σημάτων.

- Η διεκδίκηση χρηματοδότησης από διεθνή και ελλη-
νικά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα μέσω της 
συμμετοχής των μελών του Εργαστηρίου σε επιστημο-
νικές κοινοπραξίες με άλλες ερευνητικές ομάδες παγκο-
σμίως, προωθώντας την αναγνωρισιμότητα του ΤΔΔ και 
του Πανεπιστημίου διεθνώς.

- Η υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας νέων 
αλλά και έμπειρων ερευνητών σε μεταδιδακτορικό επί-
πεδο.

- Η ίδρυση εταιρειών - τεχνοβλαστών (spin-off ) που θα 
προωθήσουν την παραγόμενη γνώση και θα ενισχύσουν 
το κύρος και την οικονομική επιφάνεια του ΤΔΔ και του 
Πανεπιστημίου.

- Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε μορφής 
οργανισμούς αναφορικά με τη θεματολογία των ερευ-
νητικών στόχων του Εργαστηρίου, όπως αναλύθηκαν 
παραπάνω.

- Η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική εκπαίδευση 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και 
υποψηφίων διδακτόρων, που θα πραγματοποιήσουν τις 
πειραματικές διατριβές τους στους χώρους του Εργα-
στηρίου προσεγγίζοντας τα ερευνητικά επιστημονικά 
αντικείμενα που αυτό θεραπεύει.

- Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων και σεμιναρίων σε θεωρητικό και εργαστη-
ριακό επίπεδο.

- Η αποκλειστική διοργάνωση ή η συμμετοχή σε ορ-
γανωτικές επιτροπές επιστημονικών εκδηλώσεων (δι-
αλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων) με την παρουσία επι-
στημόνων εγνωσμένου κύρους από την ημεδαπή και 
την αλλοδαπή.

- Η διοργάνωση ημερίδων και ομιλιών στις εγκατα-
στάσεις του ΤΔΔ καθώς και σε χώρους της πόλης των 
Τρικάλων με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα 

επιστημονικά ευρήματα του Εργαστηρίου, κάνοντάς το 
κοινωνό των επιστημονικών εξελίξεων και προωθώντας 
την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ, μέλη 
ΕΤΕΠ και μέλη διοικητικού προσωπικού που υπηρε-
τούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και που το γνωστικό 
αντικείμενό τους εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου. Επιπλέον, το Εργαστήριο 
μπορεί να στελεχώνεται και από συνεργάτες-ερευνητές 
μέσω ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος 
ορίζεται ή εκλέγεται με βάση τις εκάστοτε νομοθετικές 
ρυθμίσεις. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου, για τη φύλαξη του 
εξοπλισμού του Εργαστηρίου και για τον συντονισμό του 
διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνη-
τικού έργου του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο λειτουργεί στο κτίριο του Τμήματος 
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας και στις συναφείς εγκα-
ταστάσεις που βρίσκονται στο χώρο του Τμήματος και 
σε όσους άλλους χώρους παραχωρούνται σε αυτό για 
την εγκατάσταση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού που 
είναι αναγκαίος για ερευνητική του δραστηριότητα. Το 
Εργαστήριο αξιοποιεί τα επιστημονικά όργανα που είναι 
διαθέσιμα στο Τμήμα και θα συνεχίσει να εξοπλίζεται 
σε περίπτωση λήψης χρηματοδότησης από ερευνητικά 
προγράμματα που θα λαμβάνουν τα μέλη του.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

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

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία γίνε-
ται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο της ερευνητικής ή άλλης 
δραστηριότητας που έχει αποφασισθεί. Ο Διευθυντής 
έχει, επίσης την ευθύνη για την προστασία των οργάνων 
και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την ασφαλή παρα-
μονή του προσωπικού, των φοιτητών και επισκεπτών και, 
συνολικά, την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται 
μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές που 
έχουν εκπαίδευση για τη χρήση τους και μετά από εξου-
σιοδότηση από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.

4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων το έργο και το 
αντικείμενο των οποίων συμβαδίζει με τις διδακτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

5. Για τις ανάγκες επέκτασης/εκσυγχρονισμού του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου, ο Διευθυντής συντάσσει σε 
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ετήσια βάση μία τεκμηριωμένη έκθεση σκοπιμότητας 
πλήρως κοστολογημένη, ώστε να οριστικοποιούνται οι 
επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό.

6. Το Εργαστήριο ακολουθεί όλους τους κανόνες Ορ-
θής Εργαστηριακής Πρακτικής με στόχο τη Διασφάλιση 
της Ποιότητας και τη Διαπίστευση των εργασιών του.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα

- Έσοδα προερχόμενα από ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράμματα της αλλοδαπής και ημεδαπής.

- Έσοδα προερχόμενα από την παροχή υπηρεσιών σε 
ιδιώτες και κάθε μορφής οργανισμούς.

- Έσοδα προερχόμενα από την παραγωγή και διάθεση 
διατροφικών προϊόντων που αναμένεται να δημιουργη-
θούν από συνεργάτες με την κατάλληλη τεχνογνωσία και 
που θα έχουν προκύψει με βάση τα επιστημονικά δεδο-
μένα της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

- Έσοδα προερχόμενα από πιθανές, τακτικές ή μη, δι-
αθέσιμες πηγές χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

- Έσοδα προερχόμενα από τη συμμετοχή των μελών του 
Εργαστηρίου σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

- Έσοδα προερχόμενα από κληροδοτήματα και δωρεές 
φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας για τους σκοπούς της ερευνητικής δραστη-
ριότητας του Εργαστηρίου.

- Έσοδα προερχόμενα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Στο Εργαστήριο τηρούνται τα παρακάτω βιβλία: βαθ-
μολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φά-
κελος οικονομικών στοιχείων, κατάλογοι επιστημονικών 
βιβλίων, περιοδικών, αναλωσίμων και οργάνων, αρχείο 
ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προ-
σωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων 
εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρεί-
ται οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή στοιχείο απαραίτητο για 
την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Κλινι-
κής Εργοφυσιολογίας και Διατροφής». Η σφραγίδα του 
Εργαστηρίου δημιουργείται με βάση τη σφραγίδα του 
Τμήματος, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει κυκλικά ο 
τίτλος του Εργαστηρίου.

Άρθρο 11 
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 30 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 4 (4)
    Σύσταση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας. 

 ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Το άρθρο 14 και την παρ. 1 του άρθρου 55 του 
ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση 
του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(Α’  25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του 
ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

3. Το π.δ. 13/2000 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου» (Α΄ 12).

4. Την υπό στοιχεία 210838/Ζ1/01-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Πρύτανη και 
των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
καθώς και ο ορισμός των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου (Υ.Ο.Δ.Δ. 647).

5. Την υπ΄αρ. 8237/8-12-2017 (Β΄ 4835) απόφαση περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός σειράς ανα-
πλήρωσης του Πρύτανη και καθορισμός τομέα ευθύνης 
και επιμέρους αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων.

6. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Δι-
ατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α΄ 70).

7. Την υπ’ αρ. 44/03-03-2020 (Β΄ 1443) απόφαση της 
168ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου, περί έγκρισης προ-
σωρινής δομής διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου μέχρι την έκδοση του οργανισμού 
του ιδρύματος.

8. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 75η συνεδρίαση 
του Πρυτανικού Συμβουλίου (29-10-2021), αποφασίζει:

Τη σύσταση ανεξάρτητης δομής στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προ-
στασίας», η οποία διαρθρώνεται σε επίπεδο αυτοτελούς 
Τμήματος και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη ή τον 
Αντιπρύτανη του Ιδρύματος, στον οποίον ανατίθεται 
ο τομέας ασφάλειας και προστασίας σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4777/2021. Η ως άνω μο-
νάδα είναι αρμόδια για την εφαρμογή και αξιολόγηση 
της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας 
και προστασίας εντός των χώρων του Πανεπιστημίου 
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Πελοποννήσου, με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής 
άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών 
και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την 
υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας 
Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότε-
ρα, η Μονάδα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουρ-
γία του Ιδρύματος, 

β) τη φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του 
Ιδρύματος, 

γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρό-
σβασης στο Ίδρυμα, 

δ) τη στελέχωση, τη λειτουργία και την υποστήριξη 
του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων, 

ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγή-
σεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας 
του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και 
προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του 
Ιδρύματος, 

στ) την υποστήριξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου 
Αντιπρύτανη σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, 
καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας 
του άρθρου 15 του ν. 4777/2021 για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, 

ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρί-
ων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων 
συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία 
με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικη-
τικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προ-
ληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, 
καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, 

η) την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονι-
κών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφά-
λειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Ιδρύματος 
και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης 
καταστροφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
της Πολιτείας, 

θ) τον συντονισμό και την παρακολούθηση θεμάτων 
σχετικών με την υγιεινή και την καθαριότητα των εκπαι-
δευτικών, ερευνητικών και λοιπών χώρων του Ιδρύματος,

ι) την υποστήριξη των Εποπτών του Ιδρύματος σε 
θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τις αρμο-
διότητες της Μονάδας. Της μονάδας προΐσταται υπάλ-
ληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση Δημοσίου Δικαίου 
ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ιδρύματος, 
σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 του ν. 3528/2007 
(Α’ 26).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 19 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 898 (5)
    Διάλυση Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σω-

τήρος πόλεως Αγίου Νικολάου της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Πέτρας και Χερρονήσου. 

 Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Λαβούσα υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικού 

Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» και ιδίως 
την παρ. 6 του άρθρου 10 αυτού.

2. Τις υφιστάμενες Κοινωνικές και Πνευματικές ανάγκες 
της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, και 
ιδίως την μέριμνα της Εκκλησίας για τη νεότητα.

3. Την ανάγκη στέγασης και λειτουργίας του Επιμορ-
φωτικού και Επικοινωνιακού Κέντρου Πολιτισμού της 
Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, στους υφι-
στάμενους χώρους της Τοπικής Εκκλησίας, στην πόλη 
του Αγίου Νικολάου.

4. Την υπ’ αρ. 16/23-07-2021 απόφαση του Μητρο-
πολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας 
και Χερρονήσου.

5. Την υπ’ αρ. 869/01-10-2021 σχετική εισήγηση του 
Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου Γερασίμου, 
προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης.

6. Την υπ’ αρ. 15/11-10-2021 απόφαση της Ιεράς Επαρ-
χιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει 
ομοφώνως:

Εγκρίνει την διάλυση της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσε-
ως Σωτήρος πόλεως Αγίου Νικολάου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Πέτρας και Χερρονήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 29 Οκτωβρίου 2021

Ο Προεδρεύων 

† Ο Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02059601712210008*


		2021-12-21T13:18:10+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




