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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ουρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης και τροποποίηση της
υπ’ αρ. ΒΙ/370 (Β’ 303/1988) υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρθρωση και τις Ειδικές Μονάδες της Κλινικής αυτής.

2

Έγκριση κατανομής δεκαέξι (16) κενών οργανικών θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

3

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Ανάλυσης Υλικών και Κατασκευών, Laboratory for Analysis of
Materials and Structures» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5412
(1)
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ουρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης και τροποποίηση της
υπ’ αρ. ΒΙ/370 (Β’ 303/1988) υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρθρωση και τις Ειδικές Μονάδες της Κλινικής αυτής.
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και
της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου»
(Α’ 239), το ν.δ. 114/1974 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 (Α’ 159) ’’περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην’’ και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ» (Α’ 310), τον
ν. 259/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων
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διατάξεων» (Α’ 25), τις διατάξεις του π.δ. 103/1983 (Α’
48) καθώς και την λοιπή νομοθεσία περί Πανεπιστημίου
Κρήτης και το άρθρο 18Α του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-08-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
3. Το π.δ. 361/1983 (Α’ 129), διόρθωση σφαλμάτων
(Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία ΒΙ/370 (Β’ 303/1988) «Ουρολογική
Κλινική» με το ομώνυμο εξωτερικό της ιατρείο, η οποία
έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.) με την υπό
στοιχεία Α3β/οικ 9137/88 κοινή υπουργική απόφαση.
4. Το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
της Ουρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
5. Τον από 15/6/2011 Εσωτερικό Κανονισμό της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
6. Το απόσπασμα πρακτικών της με ημερομηνία
18-11-2020 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
7. Το απόσπασμα πρακτικών της με ημερομηνία
4-2-2021 Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
8. Την υπ’ αρ. 1528/08-2-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ότι η δημοσίευση σε ΦΕΚ
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.
9. Το υπ’ αρ. 1909/12-2-2021 έγγραφο του Κοσμήτορα
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Κοχιαδάκη.
10. Την υπ’ αρ 454η/18.2.2021 θέμα Ακαδημαϊκά 2ο
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης:
Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
Ουρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και την τροποποίηση της υπ’ αρ. ΒΙ/370
(Β’ 303/1988) υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρθρωση και τις Ειδικές Μονάδες της Κλινικής αυτής, όπως
αυτά εγκρίθηκαν στη με ημερομηνία 4-2-2021 Γενική
Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχουν ως εξής:
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Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει
ιδρυθεί με το π.δ. 361/1983 (Α’ 129), διόρθωση σφαλμάτων (Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική
απόφαση ΒΙ/370 (Β’ 303/1988), «Ουρολογική Κλινική» με
το ομώνυμο εξωτερικό της ιατρείο, η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.) με την υπό στοιχεία Α3β/
οικ 9137/88 κοινή υπουργική απόφαση.
2. Η «Ουρολογική Κλινική», η οποία είναι ενταγμένη
στον Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές
και κλινικές ανάγκες στο αντικείμενο της Ουρολογίας και
των υπο-ειδικοτήτων της (όπως ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας,
15/6/2011). Στην κλινική λειτουργούν και οργανώνονται ομώνυμα εξωτερικά ιατρεία της Ουρολογίας και
των υπο-ειδικοτήτων της καθώς και οι ακόλουθες Ειδικές
Μονάδες (ΕΜ):
α) ΕΜ Κυστεοσκοπήσεων-Ουροδυναμικής, η οποία
μετονομάζεται σε: «ΕΜ Μελέτης Κατώτερου Ουροποιητικού Συστήματος».
β) ΕΜ Ανδρικής Στειρώσεως, η οποία μετονομάζεται
σε: «ΕΜ Βιοψίας Προστάτη».
γ) ΕΜ Μη επεμβατικής Ουρολογίας - Λιθοθρυψίας,
η οποία μετονομάζεται σε: «ΕΜ Ελάχιστα Επεμβατικής
Ουρολογίας - Λιθοθρυψίας».
Στην εν λόγω ΕΜ υπάγεται επίσης πλήρως και ο Εξωσωματικός Λιθοθρύπτης του Πα.Γ.Ν.Η.
Άρθρο 2
Αποστολή - Σκοπός
Η «Ουρολογική Κλινική» με τις ΕΜ της έχει ως σκοπό:
α) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς
με νοσήματα και παθήσεις τα οποία καλύπτονται από τα
γνωστικά αντικείμενά της.
β) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής κατά προτεραιότητα, δευτερευόντως δε και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου
Κρήτης ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
σε θέματα τα οποία καλύπτονται από τα γνωστικά αντικείμενά της.
γ) Την άσκηση για ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών και
άλλων λειτουργών των επαγγελμάτων υγείας καθώς και
τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών αυτών στα γνωστικά αντικείμενά της.
δ) Το σχεδιασμό και εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη
και εν γένει παραγωγή της γνώσης σχετικά με την αναζήτηση και μελέτη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών
μεθόδων και χειρουργικών τεχνικών ή την προαγωγή της
γνώσης στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας.
ε) Τη συνδρομή στην εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της, όταν ζητείται από τα αρμόδια κρατικά όργανα,
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της.
στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή προσωπικού και
γνώσεων με άλλα ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά
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ιδρύματα, νοσηλευτικές μονάδες και ερευνητικά εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής.
ζ) Την οργάνωση τοπικών, εθνικών και διεθνών επιστημονικών συναντήσεων, συμποσίων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών
μαθημάτων με σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και
μετεκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών του χώρου της υγείας αλλά και ανάλογες εκδηλώσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
στα γνωστικά αντικείμενά της.
Άρθρο 3
Προσωπικό
1. Η «Ουρολογική Κλινική» στελεχώνεται από ιατρικό
και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Πα.Γ.Ν.Η. Το ιατρικό
προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή της Κλινικής
και Καθηγητές όλων των βαθμίδων της Ιατρικής Σχολής
που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της Κλινικής.
Το προσωπικό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και
ειδικευμένους ιατρούς του ΕΣΥ. Το λοιπό προσωπικό,
του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Κλινικής, περιλαμβάνει νοσηλευτές,
βοηθητικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ
δύναται να περιλαμβάνει επίσης μέλη Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). Η τοποθέτηση
στην Κλινική του προσωπικού γίνεται με τις ισχύουσες
κατά περίπτωση διατάξεις.
2. Με εισήγηση του Διευθυντή της Κλινικής και αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων, είναι
δυνατή η πρόσληψη σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά
περίπτωση διατάξεις:
α) διακεκριμένων επιστημόνων και Πανεπιστημιακών
Υποτρόφων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές δραστηριότητες της Κλινικής, β) προσωπικού που προσφέρει υπηρεσίες στην Κλινική και τις
ΕΜ της στο πλαίσιο μετεκπαιδευτικών ή ερευνητικών
προγραμμάτων και γ) πάσης κατηγορίας και ειδικότητας
προσωπικού που προέρχεται από ανταλλαγές με αντίστοιχο προσωπικό που υπηρετεί στην Κλινική από άλλα
ακαδημαϊκά και νοσηλευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά εργαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Άρθρο 4
Διοίκηση
Η «Ουρολογική Κλινική» διευθύνεται από μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης που κατέχει την Ειδικότητα της Ουρολογίας και
εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Διευθυντή
Ο Διευθυντής της Κλινικής ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζει άρθρο 7 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει και
επιπλέον:
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1. Καταρτίζει το πρόγραμμα λειτουργίας της Κλινικής και των ΕΜ της, το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές,
νοσηλευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες και μεριμνά για την υλοποίησή του. Έχει την
ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας της Κλινικής και
τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών
της και την εν γένει διοικητική μέριμνα της Κλινικής
και των ΕΜ της.
2. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των
επιστημονικών, διοικητικών και άλλων συλλογικών οργάνων της Ιατρικής Σχολής και του Νοσοκομείου στο
οποίο λειτουργεί η Κλινική και οι ΕΜ.
3. Μεριμνά για τη στελέχωση της Κλινικής και των ΕΜ
με το αναγκαίο προσωπικό και το κατανέμει στις διάφορες λειτουργίες της Κλινικής και των ΕΜ ανάλογα με
τις ανάγκες.
4. Καθορίζει τους υπεύθυνους, μέλη Δ.Ε.Π. και ιατρούς
του ΕΣΥ στις ΕΜ, στα Εξωτερικά Ιατρεία και στις λοιπές
εκπαιδευτικές, ερευνητικές, νοσηλευτικές και διοικητικές δραστηριότητες της Κλινικής ανάλογα με την εξειδίκευση, την εμπειρία και τα εν γένει επιστημονικά και
διοικητικά τους προσόντα.
5. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και απόδοση της Κλινικής και των ΕΜ και συντονίζει τις επιμέρους
δραστηριότητες ανάλογα με τις προτεραιότητες και τους
στόχους που έχουν τεθεί.
6. Εκπροσωπεί την Κλινική στα επιστημονικά, διοικητικά και συλλογικά όργανα καθώς και σε κάθε άλλη
παρουσία της Κλινικής στην Ιατρική Σχολή, το Νοσοκομείο και εκτός αυτών. Ως εκ τούτου κάθε επιστημονική
εκδήλωση ή δημόσια εμφάνιση που γίνεται εξ ονόματος
της Κλινικής θα πρέπει να έχει την έγκρισή του.
7. Μεριμνά για την εξεύρεση πόρων και πηγών χρηματοδότησης των λειτουργιών της Κλινικής στην Ιατρική
Σχολή, το Νοσοκομείο και εκτός αυτών.
8. Προΐσταται της γραμματείας της Κλινικής, τηρεί το
αρχείο και το ημερολόγιο επιστημονικών δραστηριοτήτων της Κλινικής, υποβάλλει κατ’ έτος απολογισμό των
δραστηριοτήτων της και υπογράφει κάθε εξερχόμενο
έγγραφο.
9. Καθορίζει υπεύθυνους και αναθέτει συγκεκριμένο
μέρος των διοικητικών υποχρεώσεων της Κλινικής, όπως
π.χ. κτηματολόγιο, αναλώσιμο υλικό, μη αναλώσιμο υλικό κ.λπ.
10. Αποφασίζει για κάθε επιμέρους θέμα λειτουργίας
της Κλινικής και υποχρεώσεων του προσωπικού που δεν
καλύπτεται από τις διατάξεις των εν ισχύ νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων.
11. Με απόφαση του μπορεί να εκχωρεί ορισμένες
αρμοδιότητες του σε μέλη της Κλινικής.
12. Απουσιάζοντος ή κωλυόμενου στην εκτέλεση των
Διευθυντικών του καθηκόντων, ορίζει κατά την κρίση
του ως αναπληρωτή α) στα ακαδημαϊκά καθήκοντα:
μέλος Δ.Ε.Π. της Κλινικής ή του Τομέα Χειρουργικής της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και β) στα
κλινικά καθήκοντα: Ουρολόγο της Κλινικής ανάλογα με
την εμπειρία και τα εν γένει επιστημονικά και διοικητικά
του προσόντα.
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Άρθρο 6
Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσωπικού
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού
που στελεχώνει την Κλινική και τις ΕΜ της είναι αυτά που
προβλέπονται από τις διατάξεις των εν ισχύει νόμων για
κάθε κατηγορία προσωπικού. Ειδικότερα, όλα τα μέλη
οφείλουν να εργάζονται ευσυνείδητα και με συνέπεια
ώστε να συνεισφέρουν το καλύτερο δυνατό στη λειτουργία της Κλινικής. Οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στην
οργάνωση και υλοποίηση των στόχων - δραστηριοτήτων
και υποχρεώσεών της σε κλινικό, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο, ανάλογα με την ειδικότητα,
την εξειδίκευση, την εμπειρία και τα προσόντα τους.
Οφείλουν να αναλαμβάνουν τις υπευθυνότητες και τις
υποχρεώσεις που τους ανατίθενται από τον Διευθυντή
της Κλινικής και είναι υπόλογοι σε αυτόν για την πληρότητα και την επάρκεια ολοκλήρωσης του έργου που
τους ανατέθηκε. Υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή της
Κλινικής, τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και ηθικής
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και κατά τη
συνεργασία με τα άλλα μέλη της Κλινικής, επιδιώκοντας
τη βελτίωση των επιστημονικών και επαγγελματικών
τους προσόντων.
Άρθρο 7
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Η «Ουρολογική Κλινική» είναι εγκατεστημένη και
λειτουργεί με τη διαδικασία 13 του ν. 1397/1983, όπως
ισχύει, στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. (υπό στοιχεία A3 β/9137/88 υπουργική απόφαση, Β’ 545). Χώροι εγκατάστασης της Κλινικής
και των ΕΜ της είναι οι χώροι που της παραχωρούνται
από την Ιατρική Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και
από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα και καθορίζονται με αποφάσεις των Διοικητικών Οργάνων των ως άνω ιδρυμάτων
προκειμένου να εκπληρώσει το διδακτικό, ερευνητικό
και κλινικό της έργο.
2. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
3. Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει την ευθύνη για την εν
γένει λειτουργία της, τη χρήση των οργάνων και υλικών
που ανήκουν στην Κλινική και στις ΕΜ, την παραμονή
εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες και στους οποίους τηρούνται ειδικοί
κανόνες ασφάλειας.
4. Ο Διευθυντής της Κλινικής ενημερώνεται εκ των
προτέρων για κάθε ερευνητική - πειραματική δραστηριότητα και καθορίζει μέσα στο πλαίσιο της αποστολής
και στόχων της Κλινικής την προτεραιότητα υλοποίησης
των ερευνητικών προγραμμάτων, την κατανομή των χώρων - οργάνων και της χρηματοδότησης εάν υπάρχει.
5. Χρησιμοποίηση του υλικού και των οργάνων που
ανήκουν στην Κλινική και στις ΕΜ της επιτρέπεται μόνο
από το προσωπικό της Κλινικής ή από ερευνητές που
έχουν ειδική εκπαίδευση στο χειρισμό τους. Κινητά όργανα ή σκεύη που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή
ερευνητικών προγραμμάτων εκτός του χώρου της Κλινικής επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην
κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν υπ’ ευθύνη του δανειζόμενου μετά από έλεγχο του Διευθυντή της Κλινικής.
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6. Με εισήγηση του Διευθυντή της Κλινικής στα αρμόδια όργανα της Ιατρικής Σχολής ή του Νοσοκομείου
είναι δυνατή η πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες της Κλινικής.
Άρθρο 8
Εκτέλεση πειραματικών και
κλινικο-ερευνητικών μελετών
1. Δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών και κλινικο-ερευνητικών μελετών έχει το πάσης φύσεως και κατηγορίας
προσωπικό της Κλινικής, καθώς και μέλη άλλων Κλινικών
ή Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής και του Νοσοκομείου ή ερευνητές από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα ή
ερευνητικά εργαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον το αντικείμενο της έρευνας τους είναι σχετικό με
τα γνωστικά αντικείμενα και τις ασχολίες της Κλινικής και
των ΕΜ της. Η εκτέλεση των ερευνών πραγματοποιείται
σύμφωνα με κλινικά πρωτόκολλα (κλινικές μελέτες) ή σε
προ-κλινικό επίπεδο με χρήση ζωικών προτύπων ή σε
κατάλληλα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών,
στους ειδικά προς τούτο διαμορφωμένους χώρους της
Κλινικής, της Ιατρικής Σχολής ή του Νοσοκομείου και
υπόκεινται στην αυστηρή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των παραπάνω τμημάτων. Για την εκτέλεση
πειραματικής, κλινικής ή άλλης μελέτης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει πλήρες και λεπτομερές πρωτόκολλο
στον Διευθυντή της Κλινικής με ευθύνη του οποίου και
εφόσον το πρωτόκολλο εμπίπτει στα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα, υποβάλλεται στα αρμόδια όργανα του
Νοσοκομείου ή της Ιατρικής Σχολής για τελική έγκριση
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Οι μελέτες θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις των εθνικών και διεθνών συνθηκών και
νομοθετημάτων που καθορίζουν το πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας και τους κανόνες της ερευνητικής
και ηθικής δεοντολογίας. Σε καμία περίπτωση και για
κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να διακινδυνεύει η ατομική
ασφάλεια ή η υγεία των ερευνητών ή των ασθενών που
συμμετέχουν στη μελέτη. Τηρείται απόλυτα το ιατρικό
απόρρητο και τα ατομικά δικαιώματα των ασθενών. Η
δημοσίευση ή η κάθε είδους δημοσιοποίηση των ευρημάτων και των μελετών γίνεται μόνο μετά από άδεια
του Διευθυντή της Κλινικής. Οι ερευνητές μπορούν να
εξευρίσκουν εξ ιδίων πόρους για χρηματοδότηση των
μελετών τους μόνο μετά από άδεια του Διευθυντή της
Κλινικής.
Άρθρο 9
Έσοδα
Η Κλινική δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται
από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων ή από φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου
και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής/αλλοδαπής. β) Τη
διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, γ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
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και Νομικά Φυσικά Πρόσωπα, δ) Τις πιστώσεις του Νοσηλευτικού Ιδρύματος όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η
Κλινική, ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο ή κάθε μορφή ενίσχυσης σε είδος ή σε χρήμα που προέρχεται από
ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς
την Κλινική και τις ΕΜ της εφ’ όσον δεν τίθενται όροι που
αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας Κλινικής και του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Άρθρο 10
Τηρούμενα βιβλία
Στην Κλινική λειτουργεί Γραμματεία της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής της Κλινικής και η οποία διατηρεί
πλήρες αρχείο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων τα οποία αφορούν στην Κλινική. Πέραν του γενικού
αρχείου τηρούνται τα εξής βιβλία:
α. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
β. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
γ. Ημερολόγιο δραστηριοτήτων της Κλινικής
δ. Αρχείο ιστολογικών εξετάσεων
ε. Αρχείο προγραμμάτων χειρουργείου
στ. Αρχείο πρακτικών επεμβάσεων
ζ. Αρχείο νοσηλευόμενων ασθενών
η. Αρχείο υπό δημοσίευση και δημοσιευμένων εργασιών
θ. Αρχείο πειραματικών-ερευνητικών πρωτοκόλλων
και μελετών και των αδειών αυτών
ι. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή φαίνεται απαραίτητο.
Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να κρατούνται και με
τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων.
Άρθρο 11
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος της Κλινικής είναι: «Ουρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης» και στην Αγγλική
«Department of Urology, Medical School, University of
Crete», ο οποίος αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα και τα
έντυπά της. Ο τίτλος και τα στοιχεία του Διευθυντή της
Κλινικής αναγράφονται σε όλους τους χώρους εγκατάστασης και λειτουργίας της Κλινικής και των ΕΜ αυτής.
Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της
σφραγίδα στρογγυλή με τα εξής στοιχεία:
α. Στο κέντρο, τον λογότυπο του Πανεπιστημίου Κρήτης
β. Στην περιφέρεια, τον τίτλο της Κλινικής.
Ανάλογη σφραγίδα στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται για την ξενόγλωσση αλληλογραφία.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 31 Μαρτίου 2021
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
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Αριθμ. 5413
(2)
Έγκριση κατανομής δεκαέξι (16) κενών οργανικών θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 περί καθορισμού του τίτλου και
της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου
(Α’ 239), το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310) περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 (Α’ 159) «περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α’ 310),
τον ν. 259/1976 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων
διατάξεων (Α’ 25), τις διατάξεις του π.δ. 103/1983 «Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...» (Α’ 48)
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου
Κρήτης.
2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-08-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
3. Την υπ’ αρ. 9885/04-09-2020 (ΑΔΑ: 9Κ3Π469Β7Γ-127)
πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011,
5. το υπ’ αρ. 4113/12-03-2021 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού,
Μαρίας Μουζουράκη,
6. την υπ’ αρ. 454η/18-02-2021, θέμα Διοικητικά 3ο,
(ΑΔΑ: ΨΔ2Δ469Β7Γ-9ΤΜ) απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με την οποία κατανεμήθηκαν
α) δεκαέξι (16) νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος κατόπιν της υπό στοιχεία
Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 απόφασης της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων βάση της οποίας κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) νέες θέσεις για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π., συν β) μία (1) θέση
μέλους Δ.Ε.Π., κατόπιν της υπό στοιχεία Φ.121.1/161610/
Ζ2/16-02-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων βάση της οποίας κατανεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μία (1) κενή θέσης από άγονη εκλογή
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
7. την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Δ.Ε.Π. στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
8. την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεώργιου Κοντάκη,
9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού:
Εγκρίνει την κατανομή δεκαέξι (16) κενών οργανικών
θέσεων μελών Δ.Ε.Π. από τις διαθέσιμες του Πανεπιστημίου Κρήτης στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος
ως ακολούθως:
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

α/α ΤΜΗΜΑ
1
2
3

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1
1

4

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

5

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

1

6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1

7

ΦΥΣΙΚΗΣ

2

8

ΧΗΜΕΙΑΣ

2

9

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

10 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
11

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ

12 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1
1
3

ΣΥΝΟΛΟ

16

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 31 Μαρτίου 2021
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1996
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Ανάλυσης Υλικών και Κατασκευών, Laboratory for Analysis of
Materials and Structures» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του του ν. 4610/19 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (A’ 70).
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (A’ 114), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α’ 114).
4. Την εισήγηση της Συνέλευσης του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 14/
09-10-2020).
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5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 25/13-11-20/182η)
για την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Ανάλυσης Υλικών
και Κατασκευών, Laboratory for Analysis of Materials and
Structures» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
6. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).
7. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Ανάλυσης Υλικών
και Κατασκευών, Laboratory for Analysis of Materials and
Structures» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
το Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Ανάλυσης
Υλικών και Κατασκευών» και διεθνή τίτλο «Laboratory
for Analysis of Materials and Structures» (LAMS-UOP)
με έδρα την Πάτρα, σύμφωνα με το άρθρο 28, του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
Το εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές, ερευνητικές
και αναπτυξιακές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
- Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων κατασκευών.
- Στατική και δυναμική συμπεριφορά υλικών και μηχανολογικών κατασκευών.
- Σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση μηχανολογικών συστημάτων με αναλυτικές και υπολογιστικές
μεθόδους.
- Μηχανικές ταλαντώσεις μηχανολογικών κατασκευών.
- Μηχανικές δοκιμές υλικών και κατασκευών.
- Μη καταστροφικός έλεγχος υλικών και κατασκευών.
- Χαρακτηρισμός υλικών.
- Προτυποποίηση φυσικοχημικών διεργασιών και υλικών.
Το Εργαστήριο θα διατηρεί ιστοσελίδα στην Ελληνική
και την Αγγλική γλώσσα σε κατάλληλο διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
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ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο έχει σαν στόχο τη διεξαγωγή βασικής
και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς ενδιαφέροντος του, την ανάπτυξη προϊόντων βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, στην επέκταση των συνεργασιών του
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε δραστηριότητες
που στοχεύουν στη διασύνδεση της κοινωνίας με το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και τη στήριξη
της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς έρευνας
και εφαρμογών.
Οι στρατηγικοί στόχοι του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος και αποτελούν μέρος του προγράμματος
σπουδών.
- Την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και
την υποστήριξη των μεθόδων διδασκαλίας με κατάλληλο εποπτικό υλικό.
- Την προώθηση, υποστήριξη και τεκμηρίωση της
βασικής και διεθνώς ανταγωνιστικής εφαρμοσμένης
έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης στα γνωστικά αντικείμενά του.
- Το σχεδιασμό, την διεκδίκηση και την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με σκοπό τη μελέτη και
αναζήτηση τεχνικών και μεθόδων για την ανάπτυξη της
Τεχνολογίας στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
- Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
- Την εφαρμογή και διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών
στους τομείς ενδιαφέροντος του μέσω της ανάπτυξης
συνεργασιών με εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς του ευρύτερου δημόσιου, ή ιδιωτικού, επαγγελματικού και παραγωγικού χώρου της Ελλάδας και του
εξωτερικού, με συγγενείς ή συμπληρωματικούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς στόχους.
- Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, μελετητικών,
αναπτυξιακών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
- Την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες προς
τα μέλη του Πανεπιστημίου και εξωτερικούς φορείς σε
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Την υποστήριξη της ανάπτυξης προϊόντων βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής σε θέματα που εμπίπτουν στα
γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
- Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προ-
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ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53), σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα
του Εργαστηρίου.
- Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, είτε δια
ζώσης, είτε εξ αποστάσεως αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς, σε τομείς ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου.
- Την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και
δεξιοτήτων στα θεματικά πεδία του Εργαστηρίου.
- Την πρόσκληση Ελλήνων και αλλοδαπών αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
- Την παγίωση σχέσεων με την κοινωνία για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βελτίωσή της μέσω
της μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας.
- Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών,
όταν ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα
οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
- Την ευρύτερη και γενικής αποδοχής προσφορά στο
κοινωνικό σύνολο.
Άρθρο 4
Στελέχωση Εργαστηρίου
Το εργαστήριο «Ανάλυσης Υλικών και Κατασκευών»,
θα στελεχώνεται από:
1. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που το γνωστικό
τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, εξωτερικούς συνεργάτες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
4. Τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται
σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες
καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες. Αυτοί μπορούν να συνεργάζονται
κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που
εξυπηρετούν την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου. Επίσης, είναι δυνατόν να στεγάζονται στο
Εργαστήριο συνεργάτες και να διεξάγονται ερευνητικά
προγράμματα μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Άρθρο 5
Διοίκηση του Εργαστηρίου - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τριετή θητεία,
του οποίου το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής είναι
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Ο Διευθυντής
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αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη
βαθμίδα του Επίκουρου. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
ασκεί αρμοδιότητες, όπως:
- Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή του διδακτικού
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.
- Υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος το ετήσιο
πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου καθώς και για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
- Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για: α) τον ορισμό
υπευθύνων αναλωσίμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού και των χώρων και β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
- Υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο
και τριετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
- Υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο.
- Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια όργανα του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν γένει
οι χώροι που παραχωρούνται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Επίσης, χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή του διδακτικού - ερευνητικού του έργου. Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιούνται
αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος με σκοπό την υλοποίηση σεμιναρίων, εξετάσεων πιστοποίησης, διαλέξεων
κ.α. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις κείμενες διατάξεις. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
αναλωσίμων, οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει άλλη σχετική απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη
για την προστασία των οργάνων και των εγκαταστάσεων
από βλάβες, την ασφαλή παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για
την απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου.
3. Ο Διευθυντής καταρτίζει την στρατηγική ανάπτυξης
και στους στόχους του Εργαστηρίου, κατανέμει αρμοδιότητες στα μέλη και τους συνεργάτες του Εργαστηρίου, καθορίζει την υλοποίηση κάθε έργου ανάλογα με τις
απαιτήσεις και τους κανόνες του έργου.

17754

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία και διαχείριση του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση
Η/Υ και άλλων υποδομών, μηχανημάτων και υλικών που
ανήκουν σε αυτό, την παραμονή εργαζομένων (προσωπικού, συνεργατών, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
όπου τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας,
καθώς και την προστασία των ως άνω μηχανημάτων και
υλικών και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση αρχείων, βιβλίων, ηλεκτρονικών
μέσων και ειδικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που
διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.
6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος.
Άρθρο 8
Πόροι Εργαστηρίου
Οι πόροι του Εργαστηρίου στηρίζονται σε πιστώσεις
που προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις και δαπάνες ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα
με τις διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, οι πόροι του Εργαστηρίου
μπορούν να προέρχονται και από:
- Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καινοτομιών και την εκπόνηση μελετών που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
- Την παροχή υπηρεσιών κατ’ αναλογία με τις κείμενες
διατάξεις.
- Τις δωρεές, τις κληροδοσίες ή τις κληρονομιές που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή στο
Εργαστήριο για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
- Τις ειδικές εισφορές και τις χρηματοδοτήσεις από
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
- Έσοδα από την διάθεση νέων ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων ή την χρήση πνευματικής
ιδιοκτησίας αποτελεσμάτων προγραμμάτων ή πατεντών
του Εργαστηρίου.
- Τη διεξαγωγή συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
- Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων
και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.
- Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από
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τον ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
ή κρίνεται απαραίτητο με απόφαση του Διευθυντή για
το Εργαστήριο:
- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
- Αρχείο αλληλογραφίας.
- Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και χρεώσεων.
- Φάκελος ετήσιου προϋπολογισμού, οικονομικών
στοιχείων έτους και απολογισμού δραστηριοτήτων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ανάλυσης Υλικών και Κατασκευών» και στην αγγλική γλώσσα
«Laboratory for Analysis of Materials and Structures»
(LAMS-UOP). Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του
Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον
εσωτερικό «Εργαστήριο Ανάλυσης Υλικών και Κατασκευών» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ανάλογη σφραγίδα
χρησιμοποιεί το εργαστήριο και για την ξενόγλωσση
αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 30 Μαρτίου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
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