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ΘΕΜΑ: Σύσταση «Επιτροπής Ασφάλειας & Προστασίας του Πανεπιστημίου  Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Οι παράγραφοι 2 & 3 του άρθρου 15 και η παράγραφος 3 του άρθρου 55, του  Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ. 
Α΄ 25/17.02.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 40/22.07.2021 συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη 
το ως άνω σχετικό και μετά από πρόταση του  Πρύτανη κ. Χρήστου Μπούρα αποφάσισε ομόφωνα την Σύσταση 
Επιτροπής Ασφάλειας & Προστασίας (Ε.Α.Π.) του Πανεπιστημίου  Πατρών με διετή θητεία, ως ακολούθως:

1. Χρήστος Μπούρας,  Πρύτανης (Πρόεδρος)

2. Θεόδωρος Αντωνακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών.

3. Στυλιανός Κουρής, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

4. Γεώργιος Καγκάδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

5. Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

6. Αχιλλέας Χαντζόπουλος, αναπλ. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης «Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Σκοπός της Ε.Α.Π. είναι η υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για τη χάραξη και την υλοποίηση της 
πολιτικής ασφάλειας και προστασίας, η πρόταση, θέσπιση και εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και προστασίας 
που ισχύουν στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση 
διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης 
κρίσεων σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και η προστασία των 
υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. από κάθε είδους κινδύνους.

Η Ε.Α.Π. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Καταρτίζει και υποβάλλει προς τη σύγκλητο του Α.Ε.Ι. σχέδιο ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι., στο οποίο 
περιλαμβάνονται τα προτεινόμενα τεχνικά και μη μέτρα ασφάλειας και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους στους 
χώρους του ιδρύματος, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών του 
Α.Ε.Ι., καθώς και εισηγήσεις για τη βελτίωση αυτού,
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β) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών μέσω των οποίων επιτυγχάνονται η 
αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας του Α.Ε.Ι. και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του σχεδίου της περ. 
α΄,
γ) καταρτίζει ετήσιο πλάνο μέτρων προστασίας για τη φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι., 
με έμφαση στα κτίρια του Α.Ε.Ι. και τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη εγκληματικότητα, 
καθώς και σε αυτούς που χρήζουν ειδικής μέριμνας ή προστασίας, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη σύγκλητο 
του Α.Ε.Ι.,
δ) σχεδιάζει την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και 
άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την 
πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς εντός των Α.Ε.Ι., όπως της άσκησης σωματικής και λεκτικής βίας, της 
χρήσης ναρκωτικών, της ένταξης σε εγκληματικές ομάδες, της ρατσιστικής βίας και της φθοράς της ακίνητης και 
κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι.,
ε) συνιστά και συγκροτεί ειδικές ομάδες που υποστηρίζουν το έργο της Ε.Α.Π. για την αποτελεσματικότερη 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως ομάδα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών και ομάδα πυροπροστασίας, 
σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
στ) καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό για τη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 
και υποβάλλει αυτόν προς έγκριση στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,
ζ) επιμελείται της σύνταξης και εκπόνησης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και εγκατάστασης-τοποθέτησης 
των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που απαιτούνται, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
η) καταρτίζει σχέδιο του κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 16,
θ) εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, εφόσον το 
προσωπικό αντίστοιχης κατηγορίας/ειδικότητας που υφίσταται δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του 
Α.Ε.Ι.,
ι) ορίζει τεχνικό ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 
3850/2010, Α΄ 84),
ια) σχεδιάζει και οργανώνει τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας,
ιβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι.,
ιγ) εισηγείται στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι. ως προς την ύπαρξη αναγκών σε προσωπικό του άρθρου 18.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Ε.Α.Π. συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της 
Πολιτείας, εκπρόσωποι των οποίων μπορούν να καλούνται για να εκφράσουν τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις 
της επιτροπής.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

     
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                                                        

                              

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας
- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
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