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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

ΘΕΜΑ:  «Συγκρότηση  της Επιτροπής Ηθικής  και Δεοντολογίας  της  Έρευνας  (Ε.Η.Δ.Ε.)  του Πανεπιστημίου Κρήτης και ορισμός 
Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018 (Α΄38)».  

 
 

Ο   Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ   Τ Ο Υ   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ   Κ Ρ Η Τ Η Σ 
                Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:  

[1]  Το  ν.δ.  87/1973  περί  ιδρύσεως  Πανεπιστημίων  εις  Θράκην  και  εις  Κρήτην  (Α΄159),  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.δ. 
114/1974 (Α΄ 310) και τον ν.259/1976 (Α΄25), το π.δ. 296/1973 περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος  Πανεπιστημίου  (Α΄239),  το  π.δ.  103/1983  περί  διαδικασίας  ένταξης  καθηγητών  πλήρωσης  θέσεων  ΔΕΠ, 
διάρθρωσης  σε  Σχολές  Τμήματα  και  Τομείς,  και  προϋποθέσεις  για  την  αυτοδύναμη  λειτουργία  του  Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Α΄48), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.   

[2]  Τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
38),  Κεφάλαιο  Ε΄‐  Επιτροπές Ηθικής  και  Δεοντολογίας  της  Έρευνας,  σε  συνδυασμό με  τις  διατάξεις  του Ν.  4310/2014 
«Έρευνα,  Τεχνολογική  Ανάπτυξη  και  Καινοτομία  και  άλλες  διατάξεις»  (Α΄258),  όπως  ισχύει,  και  του  Ν.  4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για  την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (Α΄ 114), όπως 
ισχύει. 

[3]  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  22  «Σύνθεση  θητεία»  του Ν.  4521/2018  «Ίδρυση Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής  και  άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 38) για τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη θητεία της Επιτροπής Ε.Η.Δ.Ε., κ.ά. .  

[4]  Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄4599) – «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες  διατάξεις»‐Συλλογικά  Όργανα  της  Διοίκησης‐(Συγκρότηση‐Σύνθεση‐Συνεδριάσεις‐Λειτουργία‐Αποφάσεις),  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Το άρθρο 19 [Κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων] του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).  

[5]  Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 Διυπουργική απόφαση  (Β΄539) περί συνεδρίασης συλλογικών οργάνων με 
τηλεδιάσκεψη,  όπως  τούτη  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  σήμερα  με  την  υπό  στοιχεία  429/12.03.2020  (Β΄  850)  κοινή 
υπουργική απόφαση.   

[6]  Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
112), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 75 ‐ 78 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική  Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024  ‐  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184). 

[7]  Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής  και  περιορισμού  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού»  (Α΄42),  β)  της  από  11.3.2020  Πράξης  Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID‐19 
και  της  ανάγκης  περιορισμού  της διάδοσής του» (Α΄ 55)  και γ) της από 14.3.2020 Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID‐19» (Α΄  64) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 76), καθώς και τις εγκυκλίους που ακολούθησαν. 

[8]  Την  υπό  στοιχεία  108169/Ζ1/21.08.2020  απόφαση  της  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  «Διαπιστωτική  πράξη 
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (ΥΟΔΔ 677 και ΑΔΑ: 621Π46ΜΤΛΗ‐1Μ2) 
με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 70 
του ν. 4692/2020 (Α΄111). 

[9]  Την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 18504/22.12.2017 (Β΄4862 και ΑΔΑ: ΨΩ5Θ469Β7Γ‐ΧΕΞ) απόφαση για τον ορισμό 
της  Οργανικής  Μονάδας  Οικονομικής  και  Διοικητικής  Υποστήριξης  (Μ.Ο.Δ.Υ.)  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση της Οργανωτικής του Δομής.  

[10]  Την  υπ΄αρ.  18032/10.12.2018  απόφαση  (Β΄5722  και  ΑΔΑ:6ΔΗΩ469Β7Γ‐Η28)  περί  έγκρισης  του  Κώδικα  Ηθικής  και 
Δεοντολογίας της Έρευνας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.Η.Δ.Ε) της Έρευνας 
του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  κατά  την  398η/29.11.2018  τακτική  συνεδρίαση  της  Συγκλήτου  του  Ιδρύματος,  κατόπιν 

ΑΔΑ: ΩΝΓ5469Β7Γ-Ι7Υ



 

 2

απόφασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας κατά 
την 569ης/19.11.2018 συνεδρίασή της.  

[11]  Την υπ΄αρ. 14436/03.12.2020 απόφαση (Β΄5550 και ΑΔΑ: ΩΡ19469Β7Γ‐Π6Κ) περί έγκρισης του Οδηγού Χρηματοδότησης 
και Διαχείρισης (Ο.Χ.Δ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και των Παραρτημάτων 
του  κατ΄  άρθρο  68  του  ν.  4485/2017  (Α΄114)  κατά  την  445η/19.11.2020  τακτική  συνεδρίαση  της  Συγκλήτου  του 
Ιδρύματος,  κατόπιν απόφασης  της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  κατά  την 656η/02.11.2020 συνεδρίασή  της,  και 
ειδικότερα  το  υπ΄αρ.  VII  Παράρτημα  του  Ο.Χ.Δ.  «Κώδικας  Ηθικής  και  Δεοντολογίας  της  Έρευνας  και  Κανονισμός 
Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας».  

[12]  Την υπ΄ αρ. Γ2.35 απόφαση της Επταμελούς Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά την 688η/12.07.2021 
συνεδρίασή της περί κατάρτισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προκειμένου 
για τη συγκρότηση της  Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.Η.Δ.Ε) της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, λόγω της 
λήξης της θητείας της υφισταμένης Επιτροπής, περί ορισμού της σύνθεσης της Επιτροπής, περί κριτηρίων που τίθενται 
στην πρόσκληση για τη στελέχωση της Επιτροπής, κ.ά. . 

[13]  Την υπ΄αρ. 30141/13.07.2021 [ΑΔΑ:ΩΓΝΩ469Β7Γ‐Ν1Ο] πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων 
προκειμένου  για  τη  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Ηθικής  και  Δεοντολογίας  της  Έρευνας  (Ε.Η.Δ.Ε)  του  Πανεπιστημίου 
Κρήτης,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ΄αρ.  32832/30.07.2021  [ΑΔΑ:6Μ7Ε469Β7Γ‐ΜΘΘ]  επιστολή  ως  προς  την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων.  

[14]  Την  υπ΄  αρ.  Γ2.52  απόφαση  της  Ολομέλειας  της  Επιτροπής  Ερευνών  κατά  την  694η/06.09.2021,  συνεδρίασή  της  περί 
επανάληψης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας 
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, με νέα προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. 

[15]  Την  υπ΄αρ.  36710/90.09.2021  [ΑΔΑ:ΨΒΚΔ469Β7Γ‐ΗΞΧ]  επαναληπτική  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την 
πλήρωση θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.Η.Δ.Ε) της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

[16]  Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης και προσώπων εκτός του Ιδρύματος 
που  κατατέθηκαν  εμπρόθεσμα  και  νομότυπα  για  συμμετοχή  τους  στην  Επιτροπή  ως  άνω,  συνοδευόμενες  από  το 
Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων, και την αξιολόγησή τους που ακολούθησε στη συνέχεια από την Επιτροπή 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος. 

[17]  Την υπ΄αρ. Γ2.22 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ξ01469Β7Γ‐ΨΜΖ)  της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 697η/18.10.2021 συνεδρίασή της με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και 
Δεοντολογίας  της  Έρευνας  (Ε.Η.Δ.Ε.)  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης»,  ειδικότερα  περί  καθορισμού  της  σύνθεσης  της 
Επιτροπής μετά από αξιολόγηση προτάσεων κατ΄ άρθρο 22 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).  

[18]  Την  υπ΄  αριθμόν  42618/20.10.2021  επιστολή  του  Τμήματος  Διοικητικής  Υποστήριξης  της  Διεύθυνσης  Μονάδας 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος περί συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής 
και  Δεοντολογίας  (Ε.Η.Δ.Ε)  της  Έρευνας  του Πανεπιστημίου  Κρήτης  και  ορισμού  του Προέδρου  και  Αντιπροέδρου  της 
Επιτροπής.  

[19]  Το  γεγονός  ότι  από  την  εφαρμογή  της  παρούσης  απόφασης  δεν  προκαλείται  δαπάνη  εις  βάρος  του  κρατικού 
προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή 
τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής,  

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Σ  υ  γ  κ  ρ  ο  τ  ο  ύ  μ  ε  την  επταμελή  (7)  Επιτροπή  Ηθικής  και  Δεοντολογίας  της  Έρευνας  (Ε.Η.Δ.Ε.)  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης, 
αποτελούμενη ειδικότερα από πέντε (5) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και από 
δύο (2) μέλη πρόσωπα εκτός του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά των αναπληρωματικών τους, και ο ρ ί ζ ο υ μ ε τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38), με τριετή (3) θητεία, με την παρακάτω σύνθεση, 
ως εξής:   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Η.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ιωάννης  Δαλέζιος  του  Αθανασίου,  Αναπληρωτής  Καθηγητής  του 
Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής 
 

Ήβη ‐ Αγγελική Μαυρομούστακου του Ιάσωνα, Καθηγήτρια 
Πρώτης  Βαθμίδας  του  Τμήματος  Πολιτικής  Επιστήμης  της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

 

α/α  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α  Μ Ε Λ Η 
 

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Ιωάννης  Δαλέζιος  του  Αθανασίου,  Αναπληρωτής  Καθηγητής 
του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής  

Γεώργιος Μπριασούλης του Χρήστου, Ομότιμος Καθηγητής 
του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής  
 

2.  Παναγιώτης Μιχαηλίδης  του  Γεωργίου,  Ομότιμος  Καθηγητής 
του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής 

Δεν πληρώθηκε η θέση  
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3.  Βασιλική  Πετούση  του  Iωάννη,  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια 
του  Τμήματος  Κοινωνιολογίας,  της  Σχολής  Κοινωνικών 
Επιστημών 
  

Ήβη ‐ Αγγελική Μαυρομούστακου του Ιάσωνα, Καθηγήτρια 
Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών  
 

4.  Παρασκευή  Τσακάλη  του  Δημητρίου,  Επίκουρη  Καθηγήτρια 
επί θητεία του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  
 

Αικατερίνη  Κούτρα  του  Γεωργίου,  Μόνιμη  Επίκουρη 
Καθηγήτρια  του  Τμήματος  Ψυχολογίας  της  Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών  
 

5.   Ιωάννα Τσιλιγιάννη του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής  
 

Αθανάσιος Κουτσολέλος του Γεωργίου, Καθηγητής Πρώτης 
Βαθμίδας,  του Τμήματος Χημείας  της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών 

   
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α  Μ Ε Λ Η 

 

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

6.  Ειρήνη  Κυριακάκη  του  Νικολάου,  Νομικός  /  ΜΔΕ  & 
Διδακτορικό στο Δημόσιο Δίκαιο 
 

Μαρία Δαμανάκη του Δαμουλή, Νομικός / ΜΔΕ Βιοηθικής  
 

7.  Νικόλαος  Κωστομητσόπουλος  του  Γεωργίου,  Δρ  Κτηνίατρος 
Ειδικός  Επιστήμονας  Ίδρυμα  Ιατροβιολογικών  Ερευνών 
Ακαδημίας Αθηνών 

Βασίλειος  Χριστοδουλάκης  του  Λεωνίδα  ‐  Δημητρίου, 
Νομικός  /  ΜΔΕ  Βιοηθικής  /  Διδακτορικό    Δίπλωμα  στην 
Φιλοσοφία του Δικαίου 

 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής (3ης). Έναρξη ισχύος ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης απόφασης 
στο πρόγραμμα Διαύγεια.  
 

Σκοπός  των  Ε.Η.Δ.Ε.  είναι  να  παρέχουν  σε  ηθικό  και  δεοντολογικό  επίπεδο  εγγύηση αξιοπιστίας  των  ερευνητικών  έργων  που 
διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην 
αξία  των  ανθρώπινων  όντων,  στην  αυτονομία  των  προσώπων  που  συμμετέχουν,  στην  ιδιωτική  ζωή  και  τα  προσωπικά  τους 
δεδομένα,  καθώς  και  στο  φυσικό  και  πολιτιστικό  περιβάλλον.  Οι  Επιτροπές  ελέγχουν,  επίσης,  την  τήρηση  των  γενικά 
παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής  πρακτικής. 
 

Το  έργο  εν  συνόλω  και  η  λειτουργία  της  Επιτροπής  καθορίζεται  στις  διατάξεις  του  ν.  4521/2018  (Α΄  38)  και  στον  Κανονισμό  
Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Την  γραμματειακή  υποστήριξη  στην  επιτροπή  παρέχει  ο  κος  Ευθύμιος  Αργυριάδης  του  Νικολάου,  μόνιμος  υπάλληλος  του 
Ιδρύματος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού‐Οικονομικού, με βάση την υπ΄αριθμόν 15.319/01.11.2018 Γενικού Πρωτοκόλλου πρυτανική 
πράξη ανάθεσης καθηκόντων παράλληλα με τα καθήκοντα που ασκεί στη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος στο Ηράκλειο σύμφωνα 
με την αριθμ. 15.210/31.10.2018 πράξη.  
 
Η  παρούσα  απόφαση  να  δημοσιευτεί  στην  Κεντρική  Ιστοσελίδα  του  Ιδρύματος  και  να  καταχωρισθεί  στον  ιστότοπο  του 
προγράμματος «ΔΙ@ΥΓΕΙΑ». Επιπροσθέτως, να δημοσιοποιηθεί με την ευθύνη των Γραμματειών των Σχολών και των Ακαδημαϊκών 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου στον ιστότοπο της οικείας μονάδας.  
 

ΚΟ Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Μέλη Επιτροπής   
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Γραφείο Πρύτανη 
‐Γραφείο Αντιπρυτάνεων 
‐Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών   
‐Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας  
‐Γραμματεία Συγκλήτου  
‐Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 
‐Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας  

Ο  Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ 

‐Διεύθυνση Μ.Ο.Δ.Υ.  
‐Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις  
‐Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών   
‐Κοσμητείες, Ακαδημαϊκά Τμήματα  
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Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Η: 
‐Πρόγραμμα Διαύγεια 
‐Κεντρική Ιστοσελίδα Π.Κ. 
‐Ιστότοπο Ακαδημαϊκών Μονάδων  
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