
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και Ταλα-
ντώσεων - ΕΜΑΤ» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και 
Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστι-
κών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

2 Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ-
κειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση και 
Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδα-
σκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

3 Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού 
λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό 
την επωνυμία «ΜΑΝΤΟΥΚΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΚΡΗ-
ΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» (Β΄205/1996).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2816 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 

Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και Τα-

λαντώσεων - ΕΜΑΤ» του Τμήματος Τεχνών Ήχου 

και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοα-

κουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και το γεγονός 
ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό διάταγμα της 
παρ. 10 του άρθρου 28 του παραπάνω νόμου.

2. Το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

3. Την παρ. 9 του άρθρου 5 του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31).

4. Το π.δ. 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμή-
ματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Α΄ 119).

5. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

6. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλο-
γής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).

7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
8. Την Έκθεση Σκοπιμότητας του Εργαστηρίου.
9. Τη βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος περί 

εξασφάλισης χώρου εγκατάστασης του Εργαστηρίου.
10. Την από 24-03-2022 απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (10η Συνεδρίαση) 
που αφορά στην ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-
στήριο Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και Ταλα-
ντώσεων - ΕΜΑΤ».

11. Την από 15-06-2022 απόφαση της Συγκλήτου του 
Ιονίου Πανεπιστημίου (21η Συνεδρίαση) που αφορά 
στην ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και Ταλαντώσε-
ων - ΕΜΑΤ» και την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ή της 
κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, δεδομένου ότι 
το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα πράξη του 
Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, της 
Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του 
Ιονίου Πανεπιστημίου το Εργαστήριο με τίτλο: «Ερ-
γαστήριο Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και 
Ταλαντώσεων», υπό το διακριτικό τίτλο «Ε.Μ.Α.Τ.», το 
οποίο καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού 
και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και 
ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Επιπλέον, δύναται 
να καλύπτει ερευνητικές ανάγκες και άλλων Τμημάτων 
του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως Μονάδα Υποστήριξης 
Έρευνας (ΜΥΕ) και να παρέχει υπηρεσίες στα ως άνω 
Τμήματα, αλλά και σε ιδιώτες, ως Εργαστήριο Παροχής 
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Υπηρεσιών (ΕΠΥ). Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό 
την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση 
στην αριστεία, καθώς και την υποστήριξη της διδασκα-
λίας στον ευρύτερο τομέα της Μουσικής Ακουστικής 
(Φυσική της Μουσικής), του Σχεδιασμού, της Κατασκευ-
ής, της Συντήρησης, της Επισκευής και της Εργονομίας 
Μουσικών Οργάνων, της Ακουστικής Συμπεριφοράς 
Υλικών, του Ακουστικού Σχεδιασμού Χώρων, σε θέματα 
Νέων Διεπιφανειών Μουσικής Έκφρασης (new interfaces 
for musical expression-NIME), σε Διεπαφές Μη-Τυπικών 
Μουσικών Οργάνων και της Μηχανικής των Υλικών και 
των Κατασκευών, σε γενικά και ειδικά θέματα συναφή με 
τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του. Ο σκοπός 
αυτός πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργειας 
και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία, την 
οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας, τόσο 
σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός - Πλαίσιο Λειτουργίας

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

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη των διδακτικών (σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσης.

2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα δι-
δακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.

3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, τόσο σε 
επίπεδο Τμήματος όσο και στα πλαίσια διατμηματικών - 
διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και της αλλοδα-
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για 
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου με σκοπό 
την θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση τους.

6. 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 αναγνωρισμένων επιστημόνων.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

8. Τη συνεργασία και την υποστήριξη εκτελουμέ-
νων έργων από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και 

επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με 
γνώμονα τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη και 
διερεύνηση προβλημάτων που σχετίζονται με τα γνω-
στικά του αντικείμενα.

9. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης σε θέματα σχετι-
κά με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το εργαστήριο είναι:
1. Η διενέργεια αξιόπιστων μετρήσεων ακουστικών ιδι-

οτήτων υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, 
επισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων και ο πλή-
ρης ακουστικός χαρακτηρισμός αυτών εφαρμόζοντας 
Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 
17025:2005.

2. Η μοντελοποίηση της δομικής συμπεριφοράς και ο 
δομικός σχεδιασμός μουσικών οργάνων.

3. Ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση της ακουστικής 
συμπεριφοράς μουσικών οργάνων.

4. Η ενσωμάτωση μηχανισμών παροχής ποιότητας 
υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) και ποιότητας εμπει-
ρίας (Quality of Experience - QoE) σε ζητήματα λειτουρ-
γικότητας μουσικών οργάνων.

5. Η χρήση και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού σχεδια-
σμού μουσικών οργάνων.

6. Η χρήση και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού μοντελο-
ποίησης μηχανικής συμπεριφοράς μουσικών οργάνων.

7. Η χρήση και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού μοντελο-
ποίησης ακουστικής συμπεριφοράς μουσικών οργάνων.

8. Η κατασκευή προτύπων μουσικών οργάνων.
9. Η κατασκευή συμβατικών μουσικών οργάνων με 

βελτιστοποιημένες ιδιότητες και λειτουργικότητα.
10. Η επισκευή μουσικών οργάνων, ιδιαίτερα οργάνων 

που έχουν σημασία ως χαρακτηριστικά στοιχεία για την 
πολιτιστική κληρονομιά.

11. Η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για τη βελτι-
στοποίηση των διαδικασιών επισκευής μουσικών ορ-
γάνων.

12. Η συντήρηση μουσικών οργάνων, ιδιαίτερα οργά-
νων που έχουν σημασία ως χαρακτηριστικά στοιχεία για 
την πολιτιστική κληρονομιά.

13. Η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για τη βελτι-
στοποίηση των διαδικασιών επισκευής μουσικών ορ-
γάνων.

14. Η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την προ-
σομοίωση της λειτουργικότητας μουσικών οργάνων, 
ιδιαίτερα αποτελούντων σημαντικά στοιχεία για την 
Εθνική και Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, ώστε 
(α) να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή αντίληψη για 
περιπτώσεις που είτε δεν υφίστανται ως φυσικά αντικεί-
μενα, είτε υφίστανται σε τμήματα, είτε υφίστανται ολό-
κληρα αλλά κινδυνεύουν από την οποιαδήποτε χρήση 
και (β) να προκύπτει βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
συντήρησης ή επισκευής.

15. Η μελέτη της εργονομίας των μουσικών οργάνων 
και η συνεργασία με επιστήμονες συναφών κλάδων για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας των εκτελεστών 
μουσικών οργάνων που ανακύπτουν από τη χρήση 
αυτών.

16. Η παροχή πιστοποιητικών συμπεριφοράς μουσι-
κών οργάνων.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40453Τεύχος B’ 3953/26.07.2022

17. Η διενέργεια αξιόπιστων μετρήσεων ακουστικών 
ιδιοτήτων (συντελεστές απορρόφησης και ανάκλασης 
ήχου, παράγοντας απωλειών μετάδοσης ήχου, κ.λπ.) υλι-
κών και ο χαρακτηρισμός αυτών εφαρμόζοντας Σύστημα 
Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005.

18. Η παροχή πιστοποιητικών ακουστικής συμπερι-
φοράς υλικών.

19. Ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση της ακουστι-
κής συμπεριφοράς κλειστών και ανοιχτών χώρων.

20. Η ενσωμάτωση μηχανισμών παροχής ποιότητας 
υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) και ποιότητας εμπει-
ρίας (Quality of Experience - QoE) σε ζητήματα ακουστι-
κού σχεδιασμού χώρων.

21. Η χρήση και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού ακου-
στικού σχεδιασμού χώρων.

22. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η ανά-
πτυξη μεθόδων για την αντιμετώπιση του θορύβου και 
των επιπτώσεών του σε χώρους εργασίας, στο δομημένο 
αστικό περιβάλλον, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, κ.λπ.

23. Η διενέργεια αξιόπιστων μετρήσεων θερμομηχα-
νικών ιδιοτήτων υλικών και ο πλήρης θερμομηχανικός 
χαρακτηρισμός αυτών εφαρμόζοντας Σύστημα Ποι-
ότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005. 
Στο παραπάνω περιλαμβάνονται και υλικά που χρησι-
μοποιούνται στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
μουσικών οργάνων.

24. Η διενέργεια ερευνητικών έργων σε θέματα Νέων 
Διεπιφανειών Μουσικής Έκφρασης (New Interfaces for 
Musical Expression-NIME).

25. Η διεξαγωγή ερευνητικών έργων σχετικών με Διε-
παφές Μη-Τυπικών Μουσικών Οργάνων.

26. Η χρήση και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού μοντε-
λοποίησης μηχανικής συμπεριφοράς υλικών και κατα-
σκευών.

27. Η ενσωμάτωση μηχανισμών παροχής ποιότητας 
υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) και ποιότητας εμπει-
ρίας (Quality of Experience - QoE) σε ζητήματα θερμο-
μηχανικού χαρακτηρισμού υλικών.

28. Η παροχή πιστοποιητικών θερμομηχανικής συμπε-
ριφοράς υλικών.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και λέ-
κτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιο-
νίου Πανεπιστημίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), των οποίων το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα δι-
δακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας 
(παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017), μεταδιδακτο-
ρικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές με συναφή προς το εργα-
στήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών του 
εργαστηρίου καθώς και από μέλη του λοιπού επιστη-
μονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού 
που τοποθετούνται στο εργαστήριο. Επίσης, μπορεί να 

στελεχωθεί και με επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν 
σε άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, άλλα ΑΕΙ 
ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής ή ημεδαπής και 
εξειδικευμένους επιστήμονες και συνεργάζονται κατά 
περίπτωση με το εργαστήριο.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ (Καθη-
γητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρο Καθηγητή) του 
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπι-
στημίου, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 1 της παρούσας 
και εκλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες όπως: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυ-
χιακού  - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του 
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η 
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και 
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση 
στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευ-
θύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό 
και για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, η 
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου και 
τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και 
η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργα-
στήριο. Εν γένει, ο διευθυντής μεριμνά για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

3. Σε περίπτωση απουσίας του, ο διευθυντής του ερ-
γαστηρίου αναπληρώνεται από έναν καθηγητή - μέλος 
του εργαστηρίου, ο οποίος έχει ορισθεί ως αναπληρωτής 
διευθυντής, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παρα-
χωρείται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας για τη 
διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκα-
τάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που 
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το ερ-
γαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον 
τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο εργαστήριο 
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, 
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση 
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
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4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του ερ-
γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή 
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

6. Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
ασφαλείας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου δύναται να προέρχονται 
από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό 
ή για λογαριασμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
και καλλιτεχνικών προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς 
του Εργαστηρίου.

6. Ερευνητικά/αναπτυξιακά/συμβουλευτικά έργα.
7. Εκπαιδευτικά προγράμματα.
8. Δωρεές και υποτροφίες για ερευνητές.
9. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: φάκελος οικονομικών στοι-
χείων ανά ακαδημαϊκό έτος, κατάλογος επιστημονικών 
βιβλίων, περιοδικών και διατριβών που είναι διαθέσιμα 
είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μητρώο 
περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και λογισμικού, 
μητρώο δανεισμού εξοπλισμού, μητρώο ερευνητικών 
προγραμμάτων στα οποία έχει συμμετάσχει το εργα-
στήριο υπό οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, βιβλίο 
μεταβολών προσωπικού και πρωτόκολλο εισερχόμενων 
και εξερχόμενων εγγράφων.

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗ-
ΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (Ε.Μ.Α.Τ.)» και στα Αγγλικά: «APPLIED 

MUSICAL ACOUSTICS & VIBRATIONS LABORATORY 
(EMAT)» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του μαζί με 
το διακριτικό του τίτλο. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα 
στοιχεία του διευθυντή του εργαστηρίου αναγράφονται 
στους χώρους του τμήματος που είναι εγκατεστημένο 
και δραστηριοποιείται το εργαστήριο.

2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του τμήματος 
που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ» και στον εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩ-
ΣΕΩΝ - Ε.Μ.Α.Τ.» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του 
το αντίστοιχο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 8 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ   
Ι

 Αριθμ. 17585 (2)
Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ-

κειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση και 

Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδα-

σκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελ-

ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1/2021 απόφαση της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης ‘Ανασυ-
γκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντι-
προέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 786).

5. Την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, των άρθρων 
31 και 32 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

6. Την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/ 
2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), σύμφωνα με την οποία η παι-
δαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την 
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας 
την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

7. Την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συ-
νέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 
στις επιστήμες της αγωγής.

8. Την υπό στοιχεία ΤΕΚ 1062/2018 (Β΄ 2183) πράξη 
ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτλο: «Εκ-
παίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της 
λειτουργίας του.

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 186/3.3.ακ.θ./21.12.2021 Συ-
νεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 556/4.δθ.1.3/08.07.2022 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

11. Την υπ’ αρ. 800/25.02.2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση και Τεχνολογί-
ες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθη-
σης - Επιστήμες της Αγωγής» της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 11 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 2400/1142 (3)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονι-

σμού λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύμα-

τος υπό την επωνυμία «ΜΑΝΤΟΥΚΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩ-

ΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ 

ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» (Β΄205/1996). 

 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Την παρ. 4 του άρθρου 1 και την παρ. 2 του άρθρου 

29 του ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος».

2. Τις υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς 
το χριστεπώνυμο πλήρωμα, οι οποίες απορρέουν από 
τις Ευαγγελικές επιταγές, τους Ιερούς Κανόνες και τους 
Νόμους του Κράτους.

3. Τις υφιστάμενες κοινωνικές, ποιμαντικές και πνευ-
ματικές ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς.

4. Την υπ’ αρ. 2/26.01.2022 πράξη του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου της Ενορίας του Ιερού Ναού Παναγίας Φα-
νερωμένης Νέας Μηχανιώνας.

5. Το υπ’ αρ. 2/14.01.2022 πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου του οικείου εκκλησιαστικού ιδρύματος.

6. Την υπ’ αρ. 606/12.5.2022 πρόταση του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιου-
στίνου.

7. Την υπ’ αρ. 351/6.6.2022 γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

8. Την από 8.6.2022 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συ-
νόδου, ψηφίζει την τροποποίηση και κωδικοποίηση του 
Κανονισμού λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύμα-
τος υπό την επωνυμία «ΜΑΝΤΟΥΚΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» (Β΄ 205/1996), ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΝΤΟΥΚΕΙΟΝ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ»
Άρθρο 1

Το εκκλησιαστικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΜΑΝΤΟΥ-
ΚΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ», με έδρα τη Νέα Μηχα-
νιώνα, λειτουργεί εφεξής ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο επικουρεί το έργο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς και τελεί 
υπό την άμεση πνευματική εποπτεία και προστασία του 
Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Άρθρο 2
1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή στέγης, 

τροφής, στοργής, ιατροφαρμακευτικής και κάθε άλλης 
περιθάλψεως και προστασίας σε αυτοεξυπηρετούμενα 
και μη άτομα, λόγω ηλικίας, ασθένειας ή και ελλείψεως 
εγγυτάτων συγγενών, καθώς, επίσης, και η προσφορά 
πνευματικής τροφής και ποικιλότροπης αγάπης και συ-
μπαραστάσεως προς τους ωφελουμένους.

2. Μέσα προς επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η 
σύσταση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Δι-
αβίωσης (Σ.Υ.Δ.) ή Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(Μ.Φ.Η.). Η επωνυμία εκάστης Σ.Υ.Δ. ή Μ.Φ.Η. σχηματί-
ζεται από τον διακριτικό τίτλο "ΜΑΝΤΟΥΚΕΙΟΝ" και τη 
δήλωση του τοπωνυμίου εγκατάστασης ή από το όνομα 
του κληροδότη, δωρητή ή χορηγού περιουσίας ή κεφα-
λαίου, προς σύσταση της Σ.Υ.Δ. ή Μ.Φ.Η. ή άλλου προσ-
διορισμού. Στο τέλος της επωνυμίας θα τίθεται πάντοτε 
η ένδειξη Σ.Υ.Δ. και Μ.Φ.Η.
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3. Η πρώτη Μ.Φ.Η., υπό την επωνυμία «ΜΑΝΤΟΥΚΕΙ-
ΟΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΝΕΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Μ.Φ.Η.», στεγάζεται σε ακίνητο, η χρήση 
του οποίου παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα κατά τη σύστα-
σή του από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας 
Μηχανιώνας, βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Μηχα-
νιώνας και στεγάζει τα γραφεία της έδρας του Ιδρύμα-
τος. Για την αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της 
έδρας του Ιδρύματος εντός του οικείου Δήμου καθώς 
και για τη σύσταση και ονομασία και άλλων Σ.Υ.Δ. ή 
Μ.Φ.Η. δεν απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος 
Κανονισμού.

Άρθρο 3
1. Το Ίδρυμα διοικείται από Πενταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο που αποτελείται από τον Μητροπολίτη Νέας 
Κρήνης και Καλαμαριάς, ως Πρόεδρο, δύο κληρικούς της 
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς και 
δύο ευσεβή λαϊκά μέλη της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας 
Κρήνης και Καλαμαριάς.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται και παύονται από τον 
Σεβασμιώτατο Πρόεδρο, ο οποίος δύναται να διορίζει 
και να παύει τα μέλη του Δ.Σ. οποτεδήποτε.

3. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι 
τιμητικό και άμισθο.

Άρθρο 4
1. Το πρώτο Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και, μετά την 

αντικατάσταση Μέλους ή Μελών του Δ.Σ., υπό τη νέα του 
σύνθεση ανασυγκροτείται σε σώμα, με πρόσκληση του 
Προέδρου αυτού σε πρώτη συνεδρία, κατά την οποία 
εκλέγει από τα Μέλη του τον Γραμματέα, τον Ταμία και 
τον Κοσμήτορα του Ιδρύματος.

2. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν ανά δίμηνο, εκτάκτως 
δε με πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Προέδρου και βρί-
σκεται σε απαρτία παρόντων, κατά τη συνεδρίαση, τριών

(3) τουλάχιστον Μελών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμ-
βάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψη-
φίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο Υπεύθυνος 
εκάστης Σ.Υ.Δ. ή Μ.Φ.Η. δύναται να παρίσταται κατόπιν 
προσκλήσεως, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Τα Πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. αναγιγνώ-
σκονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση και υπογρά-
φονται από τα παριστάμενα, κατά την ανάγνωση, Μέλη.

Άρθρο 5
Το Δ.Σ. έχει την ανώτατη διοίκηση και την ευθύνη 

καλής λειτουργίας του Ιδρύματος, εποπτεύει επί του 
προσωπικού, ελέγχει τη διαχείριση, εγκρίνει τον Προ-
ϋπολογισμό και τον Απολογισμό αυτού και αποφασίζει 
επί παντός θέματος συναφούς προς τον σκοπό του, όπως 
και για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον 
παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 6
Προς εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και διαχείριση 

της περιουσίας του, όπως και προς εποπτεία των οικονο-
μικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, δύναται να συνιστάται, 
από το Δ.Σ., τριμελής Επιτροπή από τα Μέλη του, εκ των 
οποίων το ένα, τουλάχιστον, πρέπει να είναι κληρικός. 

Είναι δυνατή η ανάθεση εκτέλεσης ορισμένης απόφασης 
του Δ.Σ. σε ένα και μόνο Μέλος του. Η Επιτροπή ή το ένα 
Μέλος, στο οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση της απόφασης 
του Δ.Σ. υποχρεούται σε λογοδοσία ενώπιον του Δ.Σ., σε 
εύλογο χρόνο.

Άρθρο 7
Ο Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς και, κω-

λυομένου αυτού, ο Αντιπρόεδρος, ως Πρόεδρος, ασκεί 
την ανώτατη επί του Ιδρύματος εποπτεία, συγκαλεί και 
καθορίζει τις εργασίες του Δ.Σ., εκπροσωπεί νομίμως το 
Ίδρυμα ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής, συμβάλλεται 
στο όνομα και για λογαριασμό του Ιδρύματος, εφόσον 
προηγείται απόφαση του Δ.Σ., υπογράφει την αλληλο-
γραφία του Ιδρύματος, επικυρώνει τα αντίγραφα ή τα 
αποσπάσματα των Πρακτικών του Δ.Σ. και εκπροσωπεί 
το Ίδρυμα ενώπιον Τραπεζών.

Άρθρο 8
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος προς είσπραξη των πόρων 

και πληρωμή των δαπανών του Ιδρύματος. Το χρηματικό 
ποσό, το οποίο θα κρατεί εις χείρας, προς αντιμετώπι-
ση των τρεχουσών αναγκών, καθορίζεται από το Δ.Σ. 
Καταρτίζει τον Ισολογισμό του Ιδρύματος και τηρεί όλα 
τα λογιστικά βιβλία. Ο Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά 
του Δ.Σ. και την αλληλογραφία. Ο Κοσμήτορας είναι 
υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις και τις επικοινωνι-
ακές δραστηριότητες του Ιδρύματος, καθώς και για τη 
διοργάνωση των εορταστικών, ερανικών και, κάθε άλλης 
φύσεως, εκδηλώσεων του Ιδρύματος, προς εκπλήρωση 
των σκοπών του.

Άρθρο 9
Το Δ.Σ., με πρόταση του Προέδρου, αναθέτει καθή-

κοντα Νομικού Συμβούλου του Ιδρύματος σε δικηγό-
ρο, εφόσον παρίσταται ανάγκη. Ο Νομικός Σύμβουλος 
παρέχει τη γνώμη του δωρεάν, εθελοντικώς ή έναντι 
αμοιβής, επί των αναφυομένων νομικών ζητημάτων, 
παρακολουθεί την πορεία των δικαστικών υποθέσεων 
που απασχολούν το Ίδρυμα και λαμβάνει τα ενδεικνύμε-
να μέτρα, αναφερόμενος στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Άρθρο 10
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει Ευεργέτες 

τους εισφέροντας στο Ίδρυμα ποσό από δέκα χιλιάδες 
ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ. Μεγάλους Ευεργέ-
τες ανακηρύσσει εκείνους, που εισφέρουν από τριάντα 
χιλιάδες ευρώ και άνω. Ευεργέτες του Ιδρύματος ανα-
κηρύσσονται, με απόφαση του Δ.Σ., και πρόσωπα που 
έχουν προσφέρει και άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες.

2. Το Ίδρυμα δύναται να συμπράττει και να συνάπτει 
μνημόνια συνεργασίας, προγραμματικές συμβάσεις και 
σύμφωνα ανταλλαγής τεχνογνωσίας ή και δανεισμού 
προσωπικού, με άλλα ευαγή Ιδρύματα της περιφέρειας 
της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, 
του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού με αυτόν του Ιδρύμα-
τος, Ο.Τ.Α., δημόσιους και δημοτικούς φορείς, κοινωφε-
λείς και φιλανθρωπικούς οργανισμούς, με σκοπό την από 
κοινού συνεργασία είτε προς ανάληψη ή ευόδωση φι-
λανθρωπικών πρωτοβουλιών, ανθρωπιστικών δράσεων 
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και κοινωνικοπρονοιακών έργων είτε προς συμμετοχή 
σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα φιλανθρωπικού, 
ανθρωπιστικού και κοινωνικοπρονοιακού σκοπού είτε, 
εν γένει, προς έμπρακτη ενάσκηση της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και της φιλανθρωπίας στην τοπική κοινωνία 
της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς.

Άρθρο 11
Ως ετήσια εορτή του Ιδρύματος καθορίζεται η εορτή 

του Αγίου Σπυρίδωνος, την 12η Δεκεμβρίου.

Άρθρο 12
Ωφελούμενοι του Ιδρύματος:

1. Στο Ίδρυμα εισάγονται, κατόπιν αιτήσεως, αυτοεξυ-
πηρετούμενα και μη άτομα, τα οποία χρήζουν φροντί-
δος και συμπαραστάσεως και την οποία αδυνατούν να 
παρέχουν συγγενικά ή άλλα πρόσωπα, προερχόμενα, 
κατά πρώτον, από την ποιμαντική περιφέρεια της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

2. Οι ωφελούμενοι του Ιδρύματος κατοικούν, ενδι-
αιτώνται και περιθάλπονται εντός των Σ.Υ.Δ. ή Μ.Φ.Η. 
του Ιδρύματος παρέχεται δε σε αυτούς κάθε δυνατή 
εξυπηρέτηση, όπως και ιατρική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη, εφόσον δεν υπάρχει άλλη ασφαλιστική 
κάλυψη και εφόσον στερούνται πόρων ή οικονομικής 
υποστηρίξεως από το συγγενικό ή ευρύτερο περιβάλ-
λον τους. Το Ίδρυμα, δύναται να αναζητεί τα υπερ-
βάλλοντα της ασφαλιστικής κάλυψης αναγκαία έξοδα 
διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από 
τους, εκ του νόμου, υπόχρεους σε διατροφή των φι-
λοξενουμένων του.

3. Οι αιτήσεις των ωφελουμένων, προς στέγασή τους 
στην Σ.Υ.Δ ή Μ.Φ.Η., υποβάλλονται από τους ίδιους ή 
τους κηδεμόνες αυτών ή από φορείς κοινωνικής πρό-
νοιας και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα, 
εκ του νόμου, δικαιολογητικά.

Άρθρο 13
1. Το προσωπικό του Ιδρύματος διακρίνεται σε εθε-

λοντικό και έμμισθο. Το έμμισθο προσωπικό διορίζεται 
και παύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον 
Σεβασμιώτατο Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

2. Δεν θεωρείται και ούτε είναι δυνατόν να θεωρηθεί 
προσωπικό του Ιδρύματος, το προσωπικό ή παντός εί-
δους συνεργάτες προμηθευτών του Ιδρύματος, συμπερι-
λαμβανομένων και εκείνων των φυσικών ή νομικών προ-
σώπων που παρέχουν υπηρεσίες οικονομολογιστικής ή 
διοικητικής ή άλλης διαχειρίσεως, καθώς και εταιρειών 
προσωρινής απασχολήσεως.

Άρθρο 14
1. Τους πόρους του Ιδρύματος συνιστούν:
α) Κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις Δήμων και 

Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Δικαίου ή άλλων Οργανισμών, χρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα και επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

β) Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές και, παντός εί-
δους, χορηγίες σε χρήμα και σε είδος υπέρ του Ιδρύμα-
τος ή και αφιερώματα από τρίτους υπέρ αυτού, καθώς, 

επίσης, και τα προερχόμενα από αυτά έσοδα, καρποί και 
κέρδη από την επένδυσή τους.

γ) Προαιρετικές εισφορές, σε χρήμα ή σε είδος, φιλαν-
θρώπων ατόμων, ιδιωτών, κηδεμόνων και συγγενών των 
ωφελουμένων, καθώς και των ιδίων ωφελουμένων, όσοι 
έχουν την οικονομική ευχέρεια να αντιμετωπίσουν ή να 
συνεισφέρουν στα έξοδα του Ιδρύματος.

δ) Χρηματικά ποσά από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
2. Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται:
α) προς κάλυψη των εξόδων λειτουργίας, συντηρή-

σεως και βελτιώσεως των υποδομών της μονάδας, υπό 
την επωνυμία "ΜΑΝΤΟΥΚΕΙΟΝ Ιερού Ναού Παναγίας 
Φανερωμένης - Νέας Μηχανιώνας Μ.Φ.Η.".

β) προς ίδρυση και κάλυψη εξόδων λειτουργίας και 
άλλων Σ.Υ.Δ. ή Μ.Φ.Η. εντός της περιφερείας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, οι οποίες 
θα τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση του Ιδρύ-
ματος.

γ) προς απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, 
κινητών ή ακινήτων, προοριζομένων προς ιδιόχρηση 
ή περαιτέρω αξιοποίηση, επαύξηση των πόρων του 
Ιδρύματος, πάντοτε προς εξυπηρέτηση των σκοπών 
του Ιδρύματος.

Άρθρο 15
1. Η διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύ-

ματος ενεργείται από το Δ.Σ. Η ακίνητη περιουσία του 
Ιδρύματος καταγράφεται στο Κτηματολόγιο, με μέριμνα 
του Ταμία. Το Ίδρυμα τηρεί, επίσης, Κώδικα Πράξεων του 
Δ.Σ., Βιβλίο Ταμείου, Γραμμάτια Εισπράξεων, Εντάλματα 
Πληρωμών, όλα αριθμημένα και θεωρημένα από τον 
Σεβασμιώτατο Πρόεδρο του Ιδρύματος.

2. Τα έσοδα και τα έξοδα του Ιδρύματος προσδιορί-
ζονται με Προϋπολογισμό που καταρτίζει ο Ταμίας, ο 
οποίος ψηφίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από το Μη-
τροπολιτικό Συμβούλιο. Κατά τη λήξη της οικονομικής 
χρήσης συντάσσεται από τον Ταμία ο Απολογισμός του 
Ιδρύματος, ο οποίος ελέγχεται από το Δ.Σ. και εισάγεται, 
προς έγκριση, στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο εντός του 
μηνός Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

3. Χρηματική περιουσία, υπερβαίνουσα τα 5.000,00 
ευρώ, κατατίθεται από τον Ταμία σε Τράπεζα. Το Ίδρυμα 
ενώπιον Τραπεζών εκπροσωπεί ο Πρόεδρος σε όλες τις 
συναλλαγές του Ιδρύματος, ανεξαρτήτως ποσού, και ο 
Ταμίας για καταθέσεις σε παντός είδους λογαριασμούς, 
ανεξαρτήτως ποσού και για αναλήψεις μέχρι του ποσού 
των 30.000,00 ευρώ.

Άρθρο 16
1. Στην περίπτωση διαλύσεως του Ιδρύματος, απαιτεί-

ται ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφαση και των πέντε 
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Απόφαση προς διά-
λυση του Ιδρύματος ή προς τροποποίηση του παρόντος 
Κανονισμού δεν δύναται να ληφθεί χωρίς τη θετική ψήφο 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προέδρου.

2. Στην περίπτωση διαλύσεως του Ιδρύματος, κάθε 
κινητή ή ακίνητη περιουσία, που αποκτήθηκε από το 
Ίδρυμα, περιέρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς.
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3. Η υπ’  αρ. 691/1996 απόφαση του Μητροπολί-
του Ν. Κρήνης και Καλαμαριάς και ο σχετικός με αυτή 
Κανονισμός διοικήσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας 
του εκκλησιαστικού ιδρύματος περιθάλψεως ατόμων με 
ειδικές ανάγκες υπό την επωνυμία “ΜΑΝΤΟΥΚΕΙΟΝ ΚΟΙ-
ΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ν. ΚΡΗ-
ΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ”, δημοσιευμένων στο Β’ 205/1996, 
καταργούνται.

Άρθρο 17
Το Ίδρυμα έχει σφραγίδα κυκλική, φέρουσα τη μορφή 

του Αγίου Σπυρίδωνος, προστάτου του Ιδρύματος, και 
περιμετρικά τις λέξεις "Ιερά Μητρόπολις Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς - ΜΑΝΤΟΥΚΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 
1996".

Άρθρο 18
Η ισχύς του παρόντος και κάθε τροποποίηση αυτού 

αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Δημοσιεύεται και στο περιοδικό "ΕΚΚΛΗΣΙΑ".

Άρθρο 19
Από τις διατάξεις του Κανονισμού δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρήνης 
και Καλαμαριάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και στο περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 

 Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ   

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