
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ηγε-
σίας και Καινοτομίας - Η & Κ» (The Leadership & 
Innovation Laboratory - L & I Lab) στη Σχολή Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορι-
σμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τε-
χνητής - Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Διεπι-
στημονικών Εφαρμογών - ΤΥΝΔΕ» (Artifi cial -
Computational Intelligence and Multidisciplinary 
Applications Lab - ACIMA) στον Τομέα Βιοεπιστη-
μών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Τμήματος 
Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορι-
σμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

3 Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας της Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθη-
σιολογίας του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος 
Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλι-
νικής του Τομέα Υγείας Παιδιού του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
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Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

2. Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (ΥΟΔΔ 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση υπ’ αρ. 20/
02-10-2018, θέμα 49).

5. Την εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοικητι-
κών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση από 2/10-03-2021).

6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Ηγεσίας και Καινοτομίας - Η & Κ» 
στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την 
στελέχωση του με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 4/18-03-2021 θέμα 
10ον) για την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστή-
ριο Ηγεσίας και Καινοτομίας - Η & Κ» (The Leadership & 
Innovation Laboratory - L & I Lab) στη Σχολή Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών  του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής.

8. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ηγεσί-
ας και Καινοτομίας - Η & Κ» (The Leadership & Innovation 
Laboratory - L & I Lab) στη Σχολή Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του Εσωτερικού 
Κανονισμού του.

Άρθρο 1
 Ίδρυση

Ιδρύεται στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
το εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Ηγεσίας και Καινο-
τομίας - Η & Κ» (The Leadership & Innovation Laboratory - 
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L & I Lab), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα : η μελέτη του 
φαινομένου της ηγεσίας στους δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς & επιχειρήσεις, η διαχείριση και ανάπτυξη 
των ανθρωπίνων πόρων των κοινωνικών οργανισμών, 
η προώθηση καινοτομιών και αλλαγών σε κοινωνικούς 
οργανισμούς, η μελέτη θεμάτων καινοτομίας σε επίπεδο 
θεωρίας, έρευνας και υιοθέτησης σε κοινωνικούς οργανι-
σμούς, η μελέτη, ανάλυση και εφαρμογής της βιώσιμης 
ηγεσίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, η μελέτη 
και βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων απλούστευσης 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών με την αξιοποίηση 
καινοτομικών προσεγγίσεων και νέων τεχνολογιών.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο Ηγεσίας και Καινοτομίας - Η & Κ (The 
Leadership & Innovation Laboratory - L & I Lab), θα έχει 
ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων 
της του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης 
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του 
οικείου Τμήματος.

2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή 
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης 
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς 
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς 
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα 
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην 
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) 
προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-

μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής 
οργανισμούς.

8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

10. Τη διεξαγωγή εκπόνησης μελετών που εντάσσο-
νται στα ευρύτερα πεδία της ηγεσίας και καινοτομίας 
και έχουν ως πεδία αναφοράς τους κοινωνικούς οργα-
νισμούς της χώρας μας και την εξυπηρέτηση των δια-
φόρων κοινωνικών αναγκών σε θέματα με τα οποία 
ασχολείται το Εργαστήριο.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται: 
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ της Σχολής Διοικητικών, 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό τους 
αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Ερ-
γαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσης (παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017).

2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά 
υπηρεσιών του Εργαστήριο.

Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν 
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο Ηγεσίας και Καινοτομίας - Η & Κ διευ-
θύνεται από μέλος ΔΕΠ της Σχολής Διοικητικών, Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο και 
διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που 
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Ο Διευθυ-
ντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία με τη 
διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και 
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου 
καθηγητή. Ο Διευθυντής 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 καθηγητή.
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Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

2. η υποβολή στην Κοσμητεία του ετήσιου προγράμ-
ματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

4. η υποβολή στην Κοσμητεία του ετήσιου και τριετούς 
απολογισμού των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου,

5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα της Σχολής και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,

6. η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου,

7. η μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,

8. η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου,

9. εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,

10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί-
ζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για 
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιού-
πολης Άλσους Αιγάλεω. Χώρος εγκατάστασης του Εργα-
στηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για 
τη διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου και συγκεκρι-
μένα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα 
και τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για 
τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των 
συναφών δράσεων.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

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

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα 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. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπε-
ται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου 
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση 
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα 
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφο-
νται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.

Άρθρο 8
Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρε-
σιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/
1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πα-
νεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής 
μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

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 κλη-
ροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν σε αυτούς.

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

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

2. Αρχείο αλληλογραφίας
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών 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 Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ηγεσίας 
και Καινοτομίας - Η & Κ» και στην αγγλική γλώσσα «The 
Leadership & Innovation Laboratory - L & I Lab».
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To Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή της Σχολής και 
την προσθήκη του τίτλου του.

Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το Ερ-
γαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 27569 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο  

Τεχνητής - Υπολογιστικής Νοημοσύνης και 

Διεπιστημονικών Εφαρμογών - ΤΥΝΔΕ» (Artificial -

Computational Intelligence and Multidisciplinary 

Applications Lab - ACIMA) στον Τομέα Βιοεπιστη-

μών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Τμήματος 

Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορι-

σμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 

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

3. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (ΥΟΔΔ 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση υπ’ αρ. 20/
02-10-2018, θέμα 49).

5. Την εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Τμή-
ματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση από 
22-01-2021).

6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνητής - Υπολογιστικής 
Νοημοσύνης και Διεπιστημονικών Εφαρμογών - ΤΥΝΔΕ» 
στον Τομέα Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορι-
κής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την 
στελέχωση του με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση υπ’ αρ.  4/18-03-2021 θέμα 
11ον) για την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Τεχνητής - Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Διεπιστημο-
νικών Εφαρμογών - ΤΥΝΔΕ» (Artificial - Computational 
Intelligence and Multidisciplinary Applications Lab - 
ACIMA) στον Τομέα Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πλη-
ροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τε-
χνητής - Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Διεπιστημο-
νικών Εφαρμογών - ΤΥΝΔΕ» (Artificial - Computational 
Intelligence and Multidisciplinary Applications Lab 
-ACIMA) στον Τομέα Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πλη-
ροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του.

Άρθρο 1
 Ίδρυση

Ιδρύεται στον Τομέα Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής 
Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το εργαστήριο με 
τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνητής - Υπολογιστικής Νοημοσύ-
νης και Διεπιστημονικών Εφαρμογών - ΤΥΝΔΕ» (Artificial - 
Computational Intelligence and Multidisciplinary 
Applications Lab - ACIMA), το οποίο εξυπηρετεί τις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά 
αντικείμενα Συστήματα Ασαφούς Λογικής, Νευρωνικά 
Δίκτυα, Εξελικτικός Υπολογισμός, Ενισχυτική Μάθηση, 
Βελτιστοποίηση Συστημάτων, Μηχανική Μάθηση, Ανα-
γνώριση Προτύπων, Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη, 
Νοημοσύνη Σμήνους, Ευφυής ’Ελεγχος, Ευφυή Συστή-
ματα Αποφάσεων, Πολύ-Πρακτορικά Συστήματα, Ενσω-
ματωμένα Συστήματα, Ψηφιακά Συστήματα.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο Τεχνητής - Υπολογιστικής Νοημοσύ-
νης και Διεπιστημονικών Εφαρμογών - ΤΥΝΔΕ (Artificial 
-Computational Intelligence and Multidisciplinary 
Applications Lab - ACIMA), θα έχει ως αποστολή: 

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι-
κείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
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στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του 
προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.

2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή 
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης 
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφό-
σον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ-
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
με επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς 
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς 
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα 
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην 
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

6. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/
1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα 
πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής 
μορφής οργανισμούς».

7. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

10. Τη δημιουργία και την τήρηση ειδικής ιστοσελίδας 
η οποία θα εμπεριέχει αναλυτικές πληροφορίες για το 
προσωπικό, τις δραστηριότητες και την υλικοτεχνική 
υποδομή του.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται: 
1.  Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Βιοεπιστημών και 

Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών 
Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό τους αντι-
κείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργα-
στηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της 
παρούσης (παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017).

2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά 
υπηρεσιών του Εργαστήριο.

Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν 
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο Τεχνητής -Υπολογιστικής Νοημοσύνης 
και Διεπιστημονικών Εφαρμογών - ΤΥΝΔΕ διευθύνεται 
από μέλος ΔΕΠ του Τομέα Βιοεπιστημων και Βιοϊατρικής 
Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο και διαθέτει 
γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που περι-
γράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Ο Διευθυντής 
του Εργαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία με τη δι-
αδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και 
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου 
καθηγητή. Ο Διευθυντής 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 καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμή-
ματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Ερ-
γαστηρίου,

3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμή-
ματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δρα-
στηριοτήτων του Εργαστηρίου,

5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,

6. η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου,

7. η μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,

8. η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου,

9. εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,

10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί-
ζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για 
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17240 Τεύχος B’ 1426/09.04.2021

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Τμήματος 
Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης 
Άλσους Αιγάλεω. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου 
είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διε-
ξαγωγή του ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα 
οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και 
τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη 
διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των 
συναφών δράσεων.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα 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.

2. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπε-
ται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου 
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση 
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα 
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφο-
νται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.

Άρθρο 8
Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρε-
σιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/
1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πα-
νεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής 
μορφής οργανισμούς» (Α΄  53).

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 κλη-
ροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν σε αυτούς.

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

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

2. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Αρχείο οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
5. Αρχείο ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
6. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
7. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
8. Αρχείο ερευνητικών 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 Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τεχνητής - 
Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Διεπιστημονικών Εφαρ-
μογών - ΤΥΝΔΕ» και στην αγγλική γλώσσα «Artificial - 
Computational Intelligence and Multidisciplinary 
Applications Lab - ACIMA»

To Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος 
και την προσθήκη του τίτλου του.

Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το Ερ-
γαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/25572/2420/446 (3)
Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-

τουργίας της Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθη-

σιολογίας του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος 

Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημο-

κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
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(ΥΟΔΔ 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης με θητεία τεσσάρων (4) ετών από 01.09.2018 
έως 31.08.2022.

2. Την παρ. 3 του άρθρου 28 Α του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4559/2018.

3. Το π.δ. 459/1987 (Α’ 215) με τις οποίες ιδρύθηκε στο 
Τμήμα Ιατρικής Κλινική Αναισθησιολογίας - Εντατικής 
Θεραπείας.

4. Την υπό στοιχεία Β1/50/24-1-1995 (Β’ 1995) υπουρ-
γική απόφαση με την οποία η Κλινική Αναισθησιολο-
γίας - Εντατικής Θεραπείας κατανεμήθηκε σε Κλινική 
Αναισθησιολογίας και σε Κλινική Εντατικής Θεραπείας.

5. Το π.δ. 176/11-7-2002 (Α’ 161) με το οποίο εγκρίθηκε 
ο εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας της Πανεπιστημι-
ακής Αναισθησιολογικής Κλινικής.

6. Την υπό στοιχεία Υ4α/29261/03/05.06.2003 (Β΄ 750) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην εγκατάσταση της 
Πανεπιστημιακής Αναισθησιολογικής Κλινικής στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

7. Την υπ’ αρ. 4/15.12.2020 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

8. Το υπό στοιχεία  ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/23948/2059/09.12.2020 
έγγραφο του Τομέα Χειρουργικής.

9. Την υπ’ αρ.  6/42/14.01.2021 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25572/
1029/22.01.2021) απόφαση της Συγκλήτου του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης σύμφωνα με το υπό στοιχεία ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/29270/1177/14.01.2021 υπηρεσιακό σημείωμα 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο αναφέρεται 
ότι η Κλινική θα λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν θα 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, στα πλαίσια του άρθρου 60 του 
ν.4386/2016 (Α΄ 83), αποφασίζουμε:

Την παρακάτω τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 
176/2002 (Α΄161):

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

Η Αναισθησιολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που προβλέ-
πεται με την υπό στοιχεία  Β1/50/24.01.1995 υπουργική 
απόφαση (Β’ 52) καλύπτει ερευνητικές και διδακτικές 
ανάγκες σε αντικείμενο δραστηριότητας σχετικά με την 
προεγχειρητική εκτίμηση, τη χορήγηση αναισθησίας 
κατά την εκτέλεση των χειρουργικών επεμβάσεων και τη 
μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, οι οποίοι 
εμπίπτουν στο πεδίο της Αναισθησιολογίας.

Στην Κλινική συγκροτούνται και λειτουργούν οι ακό-
λουθες μονάδες:

α) ειδική Μεταναισθητική Μονάδα Αυξημένης Φρο-
ντίδας με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την 

αυξημένη φροντίδα και παρακολούθηση των ασθενών, 
οι οποίοι είτε προεγχειρητικά είτε διεγχειρητικά διαπι-
στώνεται ότι εμφανίζουν κλινικά προβλήματα, τα οποία 
καθιστούν αναγκαία την παραμονή και φροντίδα τους 
σε χώρο όπου προσφέρεται η συνεχής παρακολούθηση 
των ζωτικών τους λειτουργιών.

β) Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης του Πόνου με ειδικό-
τερο αντικείμενο δραστηριότητας την αντιμετώπιση των 
ασθενών με οξύ ή χρόνιο πόνο, καλοήθους ή κακοήθους 
αιτιολογίας.

γ) Ειδική Μονάδα Αναισθησίας Καρδιάς -Αγγείων.
δ) Ειδική Μονάδα Αναισθησίας Παίδων.
ε) Ειδική Μονάδα Αναισθησίας Μαιευτικών -Γυναικο-

λογικών περιστατικών.
στ) Ειδική Μονάδα Αναισθησίας Νευροχειρουργικών 

Περιστατικών.
Οι μονάδες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την 

εκπαίδευση φοιτητών και εξειδικευμένων ιατρών και την 
παροχή τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/25578/2423/447 (4)
Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-

τουργίας της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλι-

νικής του Τομέα Υγείας Παιδιού του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δη-

μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του  του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης με θητεία τεσσάρων (4) ετών από 
01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Την παρ. 3 του άρθρου 28 Α του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114), το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4559/2018.

3. Τον ν. 641/1977 (Α΄ 200) που αφορά στην ίδρυση 
Παιδιατρικής Κλινικής ως εκπαιδευτικό παράρτημα Αλε-
ξανδρούπολης του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4. Την παρ. 20 του άρθρου 70 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) 
με το οποίο περιήλθε η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική 
Κλινική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

5. Την υπό στοιχεία Β1/3/18.03.1991 (Β΄ 201) υπουρ-
γική απόφαση με την οποία ιδρύθηκαν ειδικές μονάδες 
στην Παιδιατρική Κλινική.
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6. Το π.δ. 525/1991 (Α΄ 203) με το οποίο εγκρίθηκε ο 
εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας της Πανεπιστημια-
κής Παιδιατρικής Κλινικής.

7. Την υπό στοιχεία Υ4α/29261/03/05.06.2003 (Β΄ 750) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην εγκατάσταση της 
Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

8. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/23557/2009/08.12.2020 
έγγραφο του Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Παιδια-
τρικής Κλινικής.

9. Την υπ’ αρ. 4/15.12.2020 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

10. Την υπ’ αρ. 5/42/14.01.2021 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25578/
1032/22.01.2021), απόφαση της Συγκλήτου του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης σύμφωνα με το υπό στοιχεία ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/29268/1176/14.01.2021 υπηρεσιακό σημείωμα 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο αναφέρεται 
ότι η Κλινική θα λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν θα 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, στα πλαίσια του άρθρου 60 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αποφασίζουμε:

Την παρακάτω τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 525/
1991 (Α΄ 203), ως εξής:

Άρθρο 1
Γνωστικό αντικείμενο

1. Η Παιδιατρική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 641/
1977 και παρ. 20α του άρθρου 70 του ν. 1566/1985 
(Α’ 167) και της υπό στοιχεία Β1/18.03.1991 υπουργικής 
απόφασης (Β΄201), εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές , ερευ-
νητικές και νοσηλευτικές ανάγκες της Γενικής Παιδια-
τρικής.

2. Στην Κλινική οργανώνονται και λειτουργούν οι ακό-
λουθες ειδικές μονάδες:

• Ειδική Μονάδα Λοιμωδών νόσων Παίδων με ειδικότε-
ρο αντικείμενο δραστηριότητας τη διαγνωστική προσέγ-

γιση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση 
ασθενών με Λοιμώδη νοσήματα.

• Ειδική Μονάδα Παιδονεφρολογίας με ειδικότερο 
αντικείμενο δραστηριότητας τη διαγνωστική προσέγ-
γιση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση 
ασθενών με νοσήματα του Ουροποιητικού Συστήματος.

• Ειδική Μονάδα Παιδοπνευμονολογίας με ειδικότερο 
αντικείμενο δραστηριότητας τη διαγνωστική προσέγ-
γιση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση 
ασθενών με νοσήματα του αναπνευστικού.

• Ειδική Μονάδα Αιματολογίας και Ογκολογίας Παίδων 
με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας τη διαγνω-
στική προσέγγιση, παρακολούθηση και θεραπευτική 
αντιμετώπιση ασθενών με αιματολογικά και ογκολογικά 
νοσήματα.

• Ειδική Μονάδα Παιδογαστρεντερολογίας με ειδικότε-
ρο αντικείμενο δραστηριότητας τη διαγνωστική προσέγ-
γιση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση 
ασθενών με νοσήματα του πεπτικού.

• Ειδική Μονάδα Μεταβολισμού και Ενδοκρινολογίας 
Παίδων με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας τη 
διαγνωστική προσέγγιση, παρακολούθηση και θεραπευ-
τική αντιμετώπιση ασθενών με νοσήματα μεταβολισμού 
και εδοκρινολογικών παθήσεων.

• Ειδική Μονάδα Παιδονευρολογίας με ειδικότερο 
αντικείμενο δραστηριότητας τη διαγνωστική προσέγ-
γιση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση 
ασθενών με νευρολογικά νοσήματα.

• Ειδική Μονάδα Παιδοκαρδιολογίας με ειδικότερο 
αντικείμενο δραστηριότητας τη διαγνωστική προσέγ-
γιση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση 
ασθενών με καρδιολογικά νοσήματα.

• Ειδική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων με ει-
δικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την επείγουσα 
παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθε-
νών που χρήζουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 8 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

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