
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Οι-
κονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Δικαίου – 
ΕΡΓ.ΟΔ.Ε.Δ.» (Laboratory of Economics, 
Management and Law) στον Τομέα Οργάνωσης 
και Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Πε-
ριβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας - ΕΠΕΥ» 
(Laboratory of the Environment and Occupational 
Health - LEOH) στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας 
Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του 
Εσωτερικού Κανονισμού του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 76406 (1)
   Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Οι-

κονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Δικαίου – 

ΕΡΓ.ΟΔ.Ε.Δ.» (Laboratory of Economics, 

Management and Law) στον Τομέα Οργάνωσης 

και Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοι-

νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανο-

νισμού του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ 

τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Την 125788/Ζ1/06-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019, 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

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

5. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τομέα Οργάνω-
σης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών του Τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση 5/
21-11-2019).

6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής για την τοποθέτηση μελών Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο (συνεδρίαση 18/27-11-2019).

7. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Οικονομικής, Διοικητικής Επιστή-
μης και Δικαίου – ΕΡΓ.ΟΔ.Ε.Δ.» στον Τομέα Οργάνωσης 
και Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την στελέχωση του 
με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 6/10-12-2019 θέμα 
20ό) για την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστή-
ριο Οικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Δικαίου – 
ΕΡΓ.ΟΔ.Ε.Δ.» (Laboratory of Economics, Management 
and Law) στον Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης, Οικο-
νομικών και Νομικών του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

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 Οικονο-
μικής, Διοικητικής Επιστήμης και Δικαίου – ΕΡΓ.ΟΔ.Ε.Δ.» 
και στην αγγλική γλώσσα «Laboratory of Economics, 
Management and Law».

Το 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-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ  

Αριθμ. 76397  (2)
  Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 

Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας - 

ΕΠΕΥ» (Laboratory of the Environment and 

Occupational Health - LEOH) στο Τμήμα Πολιτι-

κών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγεί-

ας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθο-

ρισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 

(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Την 125788/Ζ1/06-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019, 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

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

5. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολι-
τικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 
4/09-10-2019).

6. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Πο-
λιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την τοποθέτηση 
μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο (συνεδρίαση 
4/09-10-2019).

6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Επαγγελ-
ματικής Υγείας - ΕΠΕΥ» στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας 
Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και την στελέχωσή του με μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 6/10-12- 2019, 
θέμα 21ο ) για την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Ερ-
γαστήριο Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας - 
ΕΠΕΥ» (Laboratory of the Environment and Occupational 
Health – LEOH) στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 
της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

8. Τους ν. 4610/2019, Μέρος Β, Κεφ. Α, άρθρο 57, παρ.5 
και ν. 2690/1999 (Α’45), παρ. 3. άρθρο 20, περί γνωμο-
δότησης προς τον Υπουργό Υγείας

9. 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:
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Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας - ΕΠΕΥ» 
(Laboratory of the Environment and Occupational 
Health - LEOH) στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 
της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού 
του.

Άρθρο 1. 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Περιβάλ-
λοντος και Επαγγελματικής Υγείας - ΕΠΕΥ» (Laboratory 
of the Environment and Occupational Health - LEOH), 
το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της παρακολούθη-
σης και της εκτίμησης διακινδύνευσης στο περιβάλλον 
και την αιτιολογική συσχέτιση του περιβαλλοντικού και 
εργασιακού κινδύνου με την εμφανιζόμενη νόσο. Επίσης 
μεταξύ των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου συμπε-
ριλαμβάνονται η διάχυση κριτηρίων αξιολόγησης και 
διαχείρισης και η ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα 
πρόληψης.

Συγκεκριμένα, στο «Εργαστήριο Περιβάλλοντος 
και Επαγγελματικής Υγείας - ΕΠΕΥ» (Laboratory of the 
Environment and Occupational Health – LEOH) του Τμή-
ματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας 
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λειτουργούν 
οι ακόλουθες Μονάδες ώστε να εξυπηρετούνται εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα επιμέ-
ρους γνωστικά αντικείμενα:

1. Μονάδα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (Unit 
of Environmental Monitoring)

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης έχει 
ως σκοπό την εκπαίδευση, την έρευνα, την αξιολόγηση 
της κατάστασης του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις 
της ρύπανσης στη Δημόσια Υγεία και στο Περιβάλλον. 
Συνδράμει στην αξιολόγηση και τη διαμόρφωση Πο-
λιτικών για τη βελτίωση, εξυγίανση και προστασία του 
Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας. Η Μονάδα, 
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείμενα της Περιβαλλοντικής Χημείας, 
Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας.

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, απο-
τελεί φυσική συνέχεια του Κέντρου Μελετών Εξυγίανσης 
του Περιβάλλοντος σύμφωνα με το π.δ 1233/1981, άρ-
θρο 4, παρ. 2., του Τομέα Υγιεινής του Περιβάλλοντος 
και Υγειονομικής Μηχανικής της Υγειονομικής Σχολής 
Αθηνών, μετέπειτα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

2. Μονάδα φυσιοπαθολογίας της εργασίας και επαγ-
γελματικών νόσων (Unit of physiophathology of work 
and occupational diseases)

Η Μονάδα φυσιοπαθολογίας της εργασίας και επαγ-
γελματικών νόσων έχει ως στόχο την έρευνα από την 
εκδήλωση συμπτωμάτων, σημείων και ασαφώς καθορι-
σμένων καταστάσεων έως τον επακριβή και αιτιολογικό 

προσδιορισμό τους, στην αναγνώριση και τον προσδιο-
ρισμό των παραγόντων κινδύνου σε εκτεθειμένους ερ-
γαζόμενους, στον περιβαλλοντικό και βιολογικό έλεγχο-
παρακολούθησης, στην εργονομική αξιολόγηση, στην 
εκτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόκληση 
ατυχημάτων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων 
επαγρύπνησης μέσα από την επεξεργασία δεδομένων.

Σκοπός της Μονάδας είναι επίσης η βελτιστοποίη-
ση του συντονισμού δραστηριοτήτων σε διατομεακά 
θέματα που απαιτούν καινοτόμες τεχνικές και εξέλιξη 
των μέσων πρόληψης και αντιμετώπισης με προσαρ-
μογή στις υφιστάμενες πρακτικές. Στα επίκαιρα θέμα-
τα συμπεριλαμβάνονται η έκθεση σε ίνες αμιάντου, ο 
επαγγελματικός καρκίνος, ο βιολογικός κίνδυνος στους 
επαγγελματίες υγείας, η διαχείριση απορριμμάτων και η 
επικινδυνότητα για τους εργαζόμενους, η μυοσκελετική 
καταπόνηση, οι ΜΣΔ και η αντιμετώπισή τους, η έκθεση 
εργαζομένων σε μέταλλα και διαλύτες και οι ψυχοκοινω-
νικοί και οργανωτικοί κίνδυνοι στην εργασία.

Η ΜΕΦΕΕΝ αποτελεί φυσική συνέχεια του Ειδικού Κέ-
ντρου έρευνας φυσιοπαθολογίας της εργασίας και επαγ-
γελματικών νόσων όπως αναφέρεται στο π.δ. 1233/1981 
της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, μετέπειτα Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ), του οποίου το αντικεί-
μενο τα τελευταία χρόνια ήταν η αξιοποίηση καινοτόμων 
μοριακών δεικτών σε βιολογικά δείγματα εργαζομένων 
για την πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος.

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 Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής 
Υγείας - ΕΠΕΥ» (Laboratory of the Environment and 
Occupational Health - LEOH), 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 
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 επικαιροποίηση της γνώσης των αποφοίτων κα-
θώς και την εκπαίδευση λοιπών πτυχιούχων συναφών 
ειδικοτήτων (ιατρών εργασίας, μηχανικών, ιατρών, βιο-
λόγων, χημικών, τεχνολόγων εργαστηρίων, επιστημόνων 
περιβάλλοντος, υγιεινολόγων, νοσηλευτών) στην εργα-
στηριακή παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος, 
στην πρόληψη και προστασία του εργασιακού, αστικού 
και περιαστικού περιβάλλοντος, σε θέματα του γνωστι-
κού αντικειμένου του εργαστηρίου.
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4. Την εκπαίδευση - στο πλαίσιο συνεργασίας με ευ-
ρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως BGW, INRS, 
EASOM και με ξένους ειδικούς επιστήμονες -, Ελλήνων 
επιστημόνων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Ερ-
γασία και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

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

6. 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.

7. Τη συνεργασία με δημόσιους φορείς (Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Υγείας, Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΟΔΥ), με οργανισμούς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς 
και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς 
(ECDC, OSHA eu, ICOH, Π.Ο.Υ) ή οργανώσεις καθώς και 
με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συ-
ναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην 
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

8. Την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθε-
ση επιστημονικών δεδομένων για την έκδοση Εθνικών 
Κατευθυντήριων Οδηγιών.

9. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
βάσει του εδαφίου 8 του προοιμίου).

10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανι-
σμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984): προϋποθέσεις παροχής υπηρε-
σιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.

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

12. 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.

Άρθρο 4. 
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Δη-

μόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό 
τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
και αποτελούν μέλη του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται 
στην 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 ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότη-
τες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά 
υπηρεσιών από το 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 Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής 
Υγείας - ΕΠΕΥ διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο ανήκει 
το Εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, αντί-
στοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1 της 
παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται 
με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) 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 Επιστημονικά Υπεύθυνος της εκάστοτε Μονάδας 
ανήκει στη βασική ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου 
και διαθέτει αποδεδειγμένα διαρκή και συνεχιζόμενη 
ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία στο αντικείμενο 
της Μονάδας κατά την τελευταία πενταετία, επιστημο-
νική και συγγραφική ειδίκευση αντίστοιχη του αντικει-
μένου της Μονάδας και επαρκή γνώση της ευρύτερης 
επιστημονικής περιοχής μέρος της οποίας αποτελεί το 
γνωστικό αντικείμενο της Μονάδας.

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 Τμήματος του ετήσι-
ου προγράμματος 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 στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου,

5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,
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6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου,

7. μεριμνά 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. μεριμνά 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 του Τμήματος 
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιού-
πολης Αθηνών. 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, των επί μέρους Μονάδων 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 σε συνεργασία με τους Επιστημονι-
κούς Υπεύθυνους των Μονάδων συντονίζει κάθε εργα-
σία η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος 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. 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 
(ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

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.
10. Πρωτόκολλο δειγμάτων ανά μονάδα.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 

άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύου-
σα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Άρθρο 10. 
Τίτλος – Σφραγίδα

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Περι-
βάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας - ΕΠΕΥ» και στην 
αγγλική γλώσσα «Laboratory of the Environment and 
Occupational Health - LEOH».

Το 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-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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